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FREDRIKS REGERING

SJUNDE HÄFTET.

TIDEN FRÄN 1743 TILL 1751.

FÖRSTA KAPITLET.

ADOLF FREDRIK FÖRE ANKOMSTEN TILL SVERGE 1743

Adolf Fredriks föräldrar voro furst-biskopen af

Liibeck, administratorn af Holstein-Gottorp, hertig

Kristian August samt dess gemål Albertina Fre-
drika. Fadren, oita omtalad i historien om Kar!

den tolfte ') var en obetydlig personlighet och afleil

redan 1726. Modren åtnjöt större anseende. Född
markgrefvinna af Baden-Durlach, härstammade hon
från Sverges konung Karl den nionde, och det var

med anledning häraf, som Adolf Fredrik blef seder-
mera till svensk tronföljare utkoiad. -) (Se nästa sida.)

Bemälte furstepar hade ej mindre än tolf barn.

Bland dem märka vi 1:o) Karl, född 1706, efter

fadern furst-biskop i Liibeck och vid samma tid för-

lofvad med rysska, dåvarande storfurstinnan, sedermera
kejsarinnan Elisabet; han afled dock redan 1727. —
2:o) Adolf Fredrik sedermera konung i Sverge. —

'; 25 del. 13—15 kap,

FryxelU Ber. XXXVIl.



3:ol Fredrik August, vanligen kallad blott August,

född 171! och sedermera administratör af Holstein-

Gottorp, biskop af Liibeck och sist hertig af Olden-

burg och Delmenhorst samt fader till konung Karl

den trettondes drottning, 4:o) Johanna Elisabet

född 1712, hvilken genom sin tilltagsenhet och sitt

skarpsinne hade mycket välde öfver Adolf Fredrik.

Hon förmäldes 1727 med en furste af Anhalt-Zerbst

och blef moder till den sedermera ryktbara kejsa-

rinnan Katarina den andra af Ryssland.

Adolf Fredrik föddes den 14 Maj 1710 på slot-

tet Gottorp. Till följd af holsteinska furstehusets

Karl 9:e, konung i Sverge, g. m. 1. Ma

I. Katarina, g. ni. Johan Kaslmir

af Pfaltz-Zweibruckeu.

Kristina ^lagdalena, g. m.
Fredrik af Baden-Durlach.

Fredrik Magnus af Baden-

Durlach, g. m. Augusta

Maria af IIolst.-Gottorp.

Albertina Fredrika, g. m.

Kristian August afHolst.-

Gottorp.

Adolf Fredrik, kon. i

Sverge, g. m. Lovisa

Ulrika af Preussen.

Johanna Elisabeth, g. m.
Johan Fredrik af Bran-

deuburg-Anspach.

Dorotea Fredrika, g. m.
Johan Reinhard af

Hanau-Lichtenberg.

Charlotta Kristina Mag
Ludvig af Hes

Gintaf3:e, kon. i Sverge, Karl i:i:e, kon. i Sverge, Georg Wilhelm, g. m.

g. m. Sofia Magdalena g^
m. Hedvig Elisa- MlHr~lhelmina Angus

af Danmark. beth Charlotta af
, 2

I
Holstein-Oldenburg. Augusta Amalia, g. m.

Gmtaf 4:e Adolf, kon. i Josefina Maximiliana Eugenia Napo

Sverge, g. m. Fredrika •

Wilhelmina Dorotea

af Baden.
Karl 15:e, kon. i Sverge, g. m. Wilhelmina



3 .

förbindelse med hofvet i Stockholm hade äldre bro-
dern erhållit det svenska konunga-namnet Karl, och
nu och vid Adolf Fredriks döpelse blef Karl den tolfte

inbjuden till fadder, hvilken uppmärksamhet besva-
rades medelst en den nyfödde fursten tillskickad full-

magt på en officers-plats i svenska hären.

Genom äldre broderns död blef furst-biskopsstif-

tet Lubeck år 1727 ledigt. Enligt dittills gällande

öfverenskommelse skulle till platsens innehafvare
alltid en herre af holstein-gottorpska huset väljas..

Tiden för denna arfsrätt var dock i och med hertig

Karls död tilländalupen, och stiftet egde således full

ria af Pfaltz. 2. Kristina af Holstein.

2. Giistaf 2:a Adolf, kon. i Sverge, g. m. Maria Eleonora af Brandenburg.

Karl 10:e Gustaf, Kristina, drottning i Sverge.

kon. i Sverge, g.

m. Hedvig Eleo-

nora af Holstein. '

Karl U:e, kon. i Sverge, g. m. Ulrika Eleonora af Danmark.

i

Karl 12:e. kon. i Sverge. Ulrika Eleonora, drottning i Sverge, g. m.
Fredrik af Hessen-Kassel.

dalena Johanna, g. m.

sen-Darmstadt.

Maria Albertina Lovisa af Leiuingen.

ta, g. m. Maximilian Josef, kon. i Bajern.

Eugene af Leuchtenbcrg.

jeona, g. m. Oskar l:e, kon. i Sverge.

Fredrika Alexandra Anna Lovisa af Holland.



frihet att till efterträdare utköra, hvem det ville, i)

Men Albertina Fredrika och hennes många barn be-

fnnno sig i jemnförelsevis torftiga omständigheter;

Adolf Fredriks, den äldste sonens, årsinkomster ut-

gjorde 6000, de yngres blott 4- eller 2000 riksdaler.

Énkehertiginnan bad fördenskull konungen i Dan-
mark genom sitt inflytande laga så, att Adolf Fre-

drik blefve till den lediga platsen utkorad, på det

han måtte erhålla större inkomster och derigenom
sättas i tillfälle att stödja sin fattiga slägt. Konung
Kristian efterkom hennes bön, och Adolf Fredrik,

ehuru blott 17 år gammal, blef till deu lediga plat-

sen utnämnd.
I sin ungdom företog denne furste en resa

genom Tyskland, Holland och Frankrike och knöt

derunder vänskap med den jemnårige Ludvig den

femtonde samt inhämtade hvarjehanda kunskaper.

Mest var han dock road af musik, och sysselsatte

sig emellanåt också med egna tonsättningar. Till

en hos modern tjenstgörande hoffröken vid namn
Aderkas, hvilken var utmärkt för sin vackra sång,

fattade han ock en böjelse så liflig, att fråga väck-

tes om formligt äktenskap, hvilket likväl afböjdes.

Han lär ock såväl förut som efteråt hafva under-

hållit några olofliga kärleksförbindelser.

Adolf Fredrik var i sig sjelf en välmenande och

fromsint, men derjemnte tämligen obetydlig person-

lighet, och till en viss grad trög och tråkig. Af
denna kanske ock af andra orsaker, stod han min-
dre väl hos regerande hertigen af Holstein-Gottorp,

den ofta omtalade Karl Fredrik. Oviljan gick slut-

ligen så långt, att han 1739 och vid känslan af dö-

dens annalkande lät i testamentet utnämna till sin

') Enligt Kobbe, Schleswig Holst. Geschicht. s.i 116.

Erdebesch. Biisching 3. 3,616 säger, att tiden för arfsrättcn

ej var tiliändalupen förr än med Adolf Fredriks eller broderns

Fredrik Augusts val. Berch. Adolf Fredriks histor. ä. 34 an-

tager den sednare åsigten.



sons, Karl Peter Ulriks, förmyndare och till admi-

nistratör öfver Holstein-Gottorp, icke Adolf Fredrik,

utan dennes yngre broder August, hvilken, ehuru

något inskränkt och småaktig, dock i det hela åtnjöt

mer anseende. Adolf Fredrik egde likväl såsom

äldre broder företrädesrätt till platsen. Han hade

ock fått spaning om Karl Fredriks afsigt och beslöt,

eggad af sina gunstlingar Holmer och Plessen, att till-

intetgöra verkningarna deraf. För sådant ändamål

utsattes spejare kring hertigens sotsäng, och så snart

ilbud med underrättelse om dödsfallet ankom, skyn-

dade Adolf Fredrik till stället, hvarest han, det var

klockan 4 pä morgonen, uppbröt den allidne herti-

gens schatull och kastade det jemnte testamentet

på en i rummet sprakande eldbrasa. Derefter,

och åtföljd af Plessen, åkte han genast till Kiel

och bemägtigade sig regeringen. August kände

visserligen testamentet och dess innehåll; men blef

öfverraskad och ansåg bäst vara att hylla Adolf Fre-

drik såsom landets administratör och regent. i) Men
från denna tid herrskade mellan båda bröderna en

ovilja, som blef af icke ringa inllytande på sednare

tiders händelser.

Såsom numera administratör af Holstein-Got-

torp, erhöll Adolf Fredrik större både inkomster

och magt. Under hans förvaltningstid blefvo dock

hertigdömets angelägenheter ledda hufvudsakligen af

en från förra regeringen qvarstående ämbetsman,
von Westphalen. Men vid Adolf Fredriks sida stodo

dessutom tvänne hans förtrogna vänner, Plessen och

Holmer, på hvilka liksom på andra gunstlingar han

slösade stora gåfvor, och skötte i allmänhet ären-

') Sä har von Saldern -berättat för Voltemat, och uppgiften

tyckes bekräftad af Lynar, Staatsschrifteu 1. 471. Franska mini-

stern Lanmary säger (den 29 April 1740), att Karl Fredriks testa-

iiiente blef såsom olagligt af Adolf Fredrik öfverklagadt och af

den kejserliga domstolen upphäfdt.



derna så, att skatterna blefvo ökade, några säga

fördubblade. ^)

Huru han troddes hafva 1741 påskjutit Karl
Peter Ulriks flyttning till Ryssland, och det i afsigt

att kunna sedermera sjelf tillegpa sig hertigdömet
Holstein-Gottorp; — och huru han 1743 blef utko-
rad till tronföljare i Sverge; — dessa tilldragelser

äro redan i föregående delar berättade.

ANDRÅ KAPITLET.

ADOLF FREDRIKS ANKOMST TTLL SVERGE.

Knappt hade Adolf Fredrik blifvit utkorad till

svensk tronföljare, förrän flere personer skyndade
sig att hylla den framtida herrskaren, och i smick-
rande sånger liknade man honom vid sjeliva Gustaf
Wasa. Bland dem, som hastade till hans möte, voro
också Stenflycht och Erl. Broman den sednare
för att i god tid bevaka fröken Taubes fördelar.

I Stockholm höllo emellertid rådet och ständerna
täta öfverläggningar, under hvilka å ena sidan man
bestämde kronprinsens årsunderhåll -); men å den

•) Vi hafva redan tillförene vid några tillfällen anmärkt,

huru holsteiuska furstehusets historia varit i Sverge föga känd
under holstein-gottorpska konungaättens regering, ett förhållande,

som äfvcn sedermera fortfarit. Mycket af hvad här ofvan berät-

tats, grundar sig på Voltemats anekdoter, befintliga i Kongl. Veten-

skapsakademiens bibliotek i Stockholm. Som sagesman härutinnan

har Voltcmat vanligtvis åberopat von Saldern, troligtvis Kasper von

Saldern, en mycket ansedd och i Holsteins öden dju|)t ingripande

herre, i hvilkens namn äfven en Ilistoire de la Vie de Pierre III.,

tryckt 180?, utkommit. Af denna orsak, och emedan den sam-
tidige Schönberg, som läst besagde anekdoter, förklarat dem i all-

mänhet trovärdiga, hafva vi upptagit detta och åtskilligt annat af

deras innehåll.

2* 220,000 d. s. m., d. v. s. omkring 290,000 rdr rmt.



andra uppsatte den försäkran, han skulle under-

teckna innan resan till Sverge finge anträdas.

Med denna skrift utskickades riksråderna Löwen
och Erik Wrangel. De blefvo väl mottagna och

erhöllo ivardera en gåfva af tusen dukater och

tillika hertigens underskrift pä den medföljande

uppsatsen.

Adolf Fredrik tillkännagaf sin önskan, att fär-

den till Stockholm mätte företagas med sä ringa

ståt och kostnad som möjligt; och mente sig dertill

icke behöfva mer än en enda jakt. Men regeringen

i Stockholm skickade fem örlogsfartyg, vare sig för

hederns och anseendets skull, eller af försigtighet;

ty ryktet ville veta, att konungen af Danmark äm-
nade låta under öfverfarten bortsnappa denne sin

sons medtäflare. Beledsagad af nämnde flotta seg-

lade alltså Adolf Fredrik från Stralsund till Karls-

krona, hvarifrån resan till Stockholm skulle fort-

sättas landvägen, och enligt första förslaget öfver

Örebro; för att genom denna omväg kunna för så

många landsorter som möjligt visa den nye tron-

följarens person ocli således vederlägga de vanryk-

ten, som genom Danmarks anhängare blifvit om
honom utspridda. Men i anseende till sen årstid

och svårt väglag öfvergaf man nämnde plan och for

rakt till Stockholm, dit Adolf Fredrik anlände i medlet

af Oktober 1743. Här blef han mottagen på det

vanliga sättet, medelst tal och verser, parader och
kanonsalfvor, och fick sjelf inför konungen, rådet

och några ombud, som ständerna qvarlemnat, aflägga

sina trohetseder, såsom numera Sverges lagligt an-
tagne kronprins. Den glädje, med hvilken hvarje

ny furste esomoftast mottages, uppenbarade sig vis-

serligen också denna gång, likväl i mindre grad än

vanligt. Mänga, t. o. m. de flesta hade ursprung-
ligen önskat en annan person, och alla kände
ganska djupt, att Adolf Fredriks af Ryssland påtvin-



gade tronföljare-skap innebar en för svenska folket

smärtande förödmjukelse.

TREDJE KAPITLET.

ADOLF FREDRIKS FÖRSTA AR I SVERGE.

Ehuru i början icke serdeles välkommen, lycka-

des dock Adolf Fredrik att snart nog vinna både

tillgilvenhet och förtroende. Det var en följd af hans

milda och behagliga utseende, hans ordentliga iakt-

tagande af bönestunder och gudstjenster, hans efter

hitkomsten ädagalaggda sedliga uppförande och enkla

lefnadssätt, och i synnerhet af hans ifriga bemö-
dande att taga kännedom om allt, som hörde till

landet och dess förvaltning; ty han bevistade flitigt

rådets sittningar och besökte ofta kollegiernas ar-

betsrum, samt mottog hvarje Mån- och Torsdags-

eftermiddag formlig undervisning i alla vigtigare re-

geringsärender. Många prisade ock den försigtighet,

med hvilken han, ehuru misstroende en och annan

bland Hattarnas ledare, likväl undvek att på något

mer afgörande sätt blanda sig i partiernas strider,

utan t. ex. i fråga om kammarherrar valde lika

många från Hatt- som Möss-sidan. Vintern 1744
företog han ock en resa till Uppsala, Gefle och Da-
larna, isynnerhet för att i sistnämnde landsort söka

genom personligt uppträdande öfvervinna den mot-
vilja, som dervarande allmoge hyste. Vid det höga be-

söket ådagalade dock bönderna en viss benägenhet att

hålla sig på afstånd, och han tyckes icke hafva lyc-

kats att vinna någon serdeles tillgilvenhet. Afven

från andra håll höjdes tadlande röster, t. ex. mot
hans tråkighet i umgängeslifvet; — mot hans starka

kärlek för musik och isynnerhet för dans. i hvilket

sistnämnde hänseende han betedde sig, hette det.
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mer som en ung kammarjunkare än som en kron-

prins. Andra ville hos honom upptäcka anlag till lång-

sinthet och hämndlystnad. Hvad dock mest klan-

drades, var, att han här liksom i hemorten lät sig

ledas al' gunstlingar; och emedan dessa tillika voro

utländningar, de två holsteinarne Plessen och Hol-

mer, biel' missnöjet så mycket starkare, och Lager-

crantz med sin vanliga fritalighet skall halva upp-
manat honom att bortskicka tyskarna; ty sådana
herrar hade alltid varit en pest för Sverge. Adolf

Fredrik bibehöll likväl Holmer ännu ett par år vid

sin sida och i sitt förtroende, och äfven Plessen

blef tidtals äter inkallad och använd. Oaktadt dessa

enskilda föremal för klander, lyckades dock, som
sagdt är, kronprinsen att under sitt första år vinna

mer och mer förtroende och tillgifvenhet, och detta

bland både höga och låga.

Förhållandet till konungen stördes likväl snart

nog af några mindre behagliga omständigheter. Yi

hafva berättat, huru under de sednare åren Fredrik

i sitt hjerta önskade fördröja utnämnandet af tron-

följare; emedan han befarade, att en sådan herre

skulle fördunkla, kanske undantränga honom sjelf.

Redan före Adolf Fredriks ankomst hördes ock
spridda röster påstå, det Fredrik kunde numera
gerna nedlägga regeringen. Men i början visade sig

dock förhållandet mellan honom och kronprinsen
ganska godt. Fredrik mente t. o. m. att för bespa-
ringens och trefnadens skull borde konungen och
kronprinsen hafva gemensam boning och gemensamt
bord. Första tiden såg man honom ock med märk-
bar efterhängsenhet söka kronprinsens sällskap; vare

sig af tillgifvenhet eller, som de flesta trodde, af

längtan efter ombyte och efter något nytt sätt att

fördrifva sin sysslolösa och långsamma dag. I bör-
jan lånade sig ock Adolf Fredrik härtill, och ådaga-
lade mycken uppmärksamhet, mycken eftergifvenhet

för hvarje af konungen yttrad önskan. Belåtenhe-
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ten tycktes ömsesidig; och när Adolf Fredrik vid

något tillfälle besökt och berömt Ulriksdal, öfver-

jemnade honom konungen detta lustslott till begag-

nande. Men förtroligheten varade icke länge. Redan
efter ett par månader började den gamle att känna
till och med att visa någon afund öfver den växan-

de tillgifvenhet, hvarmed kronprinsen blef omfattad,

och han sökte hindra de resor, denne till stärkande

af sådana tänkesätt ville i landsorterna företaga.

Misstroendet växte, sedan prinsen genom sin förlof-

ning med en preussisk prinsessa vunnit än mer
styrka och anseende. Våren och sommaren 1744
talades äfven om en i samråd med Elisabet upp-

gjord plan, nämligen att genom stora underhälls-

summor förmå Fredrik nedlägga regeringen, och

många trodde honom beredvillig härtill och ämna
i så fall återvända till Kassel. Andra deremot för-

säkrade, att han ingalunda ville afsäga sig kronans

glans och inkomster, och att han blef till deras bi-

behållande ytterligare uppmanad dels af vinnings-

lystna gunstlingar, hvilka önskade så länge möj-
ligt få åtnjuta de rika gåfvorna af en Tcommgslig

frikostighet; — dels af regeringslystna rådsherrar,

hvilka häldre ville hafva att göra med en gammal
och förslöad, än med en ung och raskare konung;
— dels af den regeringslystne brödren i Hessen,

hvilken ingalunda ville afträda sin der innehafda

magt. Förslaget, ehuru ofta omtaladt, tyckes dock

hafva bestått mer i lösa gissningar och önskningar

än i någon verklig plan. Hvarje hopp om dess fram-

gång måste ock försvagas, när man tog i betrak-

tande alla de nyss uppräknade motstånds-krafterna.

Vid tidpunkten af Adolf Fredriks utväljande till

kronprins, voro Hattarna för tillfället mycket ned-

slagna och medgörliga, hvarför det ock blef Mös-
sorna, som hufvudsakligen bestämde dåtidens rege-

ringsbeslut. De rådsherrar, som till kronprinsens

möte utskickades, blefvo för den skull Mössan Erik
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Wrangel och Mössan eller medelvägs-mannen Axel

Löwen; och den flotta, som skulle från Stralsund

föra honom till Karlskrona, ställdes under befäl af

den fordna Mössan E. 1). Taube. Det påstås ock,

att under denna beskickningstid har Wrangel ingif-

vit kronprinsen mycket ofördelaktiga tankar om
Hattarna, hvarföre också denne vid ankomslen till

Stockholm visade för flere medlemmar af Möss-
partiet och isynnerhet för Sven Lagerberg större

uppmärksamhet än för andra sidans herrar. Mot
en och annan bland dessa sednare ådagalade han
t. o. m. en påfallande köld. Karl Gyllenborg mot-
tog väl den unge fursten med täta uppvaktningar

och smickrande verser, och sökte äfven ställa

sig in hos Lövten, hvilken för tillfället åtnjöt stort

förtroende; men alltsammans förgäfves. Adolf Fre-
drik afvisade flere Gyllenborgs besök och sågs stun-

dom vid olTentligare tillfällen undvika hvarje samtal

med honOm och med hans vänner. Oviljan gick

så långt, att franska sändebudet tillät sig några före-

ställningar; men förgäfves. Det var nu, som Gyl-

lenborg, orolig och uppskrämd, sökte betrygga sin

ställning genom en närmare förbindelse med Ryss-
land, såsom i föregående del berättadt är ^).

Adolf Fredriks nu ådagalaggda tänkesätt inne-

buro dock mindre en benägenhet för Möss- än en

obenägenhet mot Hattpartiet. Det tyckes dock
som några personer velat begagna omständighe-
terna till genomförandet af betydliga statshvälf-

ningar. I Januari 1744 omtalades en plan, hvilken

dock aldrig kom till mognad, men som åsyftade, att

helt och hållet störta Hattarna och att i deras ställe

insätta Mössorna samt utvidga konungamagten. För-
slaget troddes vara gynnadt af England, Ryssland,

konungen och kronprinsen, hvilken sednare skulle

för dess utförande söka vinna J^tockholms borser-

36. 201.
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skåp. Men Hattarna å sin sida ämnade möta våld

med våld och räknade dervid på understöd af offi-

cerarna vid gardet och artilleriet, af de förut om-
talade adliga fritropparna, hvilka Rosen skulle samla

och ordna, samt af ^tockholms lägsta befolkning,

hvilken Stenllycht skulle uppegga och leda. Spän-

ningen var hotande nog; men det våldsamma ut-

brottet förekoms genom flere omständigheter; dels

den samtidiga förlikningen med Danmark '), hvilken

lugnade sinnena; dels fruktan för Ryssland, hvilken

skrämde till enighet; dels Bielkes, Bondes och Aker-
hielms kärlek till det fria statsskicket; dels Adolf

Fredriks och samma herrars ovilja mot allt, som
liknade inbördes krig, hvarföre de ock af många
sina anhängare beskylldes för feghet; dels derige-

nom, att hvarken Rosen eller Stenflycht lyckades

samla någon större mängd krigare eller anhängare-).

Tänkesätten och planerna begynte ock att vid denna

tid taga en annan rigtning, till följe af såväl Mös-
sornas uppförande som Tessins slughet. Sina råd

om försigtighet och hushållning tilläto sig de förras

ledare och isynnerhet Akerhiehu att uttala med en

torrhet, en upprigtighet, som icke synnerligen smick-

rade kronprinsens stolthet och önskningar. Samma
herrar hade derjemnte hösten 1743 yrkat, och det

tämligen envist, att prinsen till biläggande af tvi-

sterna med Danmark, borde välja en bland konung
Kristians prinsessor till gemål, hvilket han sjelf

deremot ville undvika, till följe af sin ärfda holstein-

ska ovilja mot hofvet i Köpenhamn. Tessin och

') 36. 195-200.

2) Uppijifteu om dessa stämplingar är förnämligast grundad

på danska sändebudet Carstens berättelser, hvilka dessutom inne-

hålla åtskilligt om Danmarks dä förehafda underhandlingar med
de missnöjde i Sverge, ur hvilka uppsatser mycket kan till vidare

utredning af dessa ämnen hämtas af dem, som vill med mono-
grafisk utförlighet behandla ifrågavarande tidehvarf.
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hans vänner voro genast färdiga att begagna

dessa gynnsamma omständigheter. De framkastade
ogillande ord om Mösspartiets njugghet i afseende

på anslag och envishet i afsende på danska äkten-

skapsförbindelsen. Huru man trodde, att Tessin, en-

ligt Adolf Fredriks önskningar, ställde i hemlighet

så till, att sistnämnde förslag omintetgjordes, detta

är redan berättadt. i)
i dylika sina sträfvanden er-

höllo Hattarna understöd såväl af franska sände-
budet, som af prinsens gunstling Holmer, hvilken

numera ansågs halva blifvit för sådant ändamål vun-
nen. Deras gemensamma ansträngningar blefvo ej

helt och hållet fruktlösa; men Adolf Fredrik undvek
ännu hvarje närmare förbindelse med något bland

partierna, utan höll sig mest till personer af för-

medlande åsigter, t. ex. Löwen, Nolcken, Piper och
Ungern Sternberg m. (1. och han uttalade sin ön-
skan att, sålänge konung Fredrik l^fde, bibehålla

denna afvaktande ställning. Sådant var i allmänhet
förhållandet, när prinsessan Lovisa ('Irika sommaren
1744 anlände till Sverge.-)

FJERDE KAPITLET.

ADOLF FREDRIKS FÖRMÄLNING MED LOVISA ULRIKA.

Knappt hade man börjat tala om Adolf Fredrik
såsom blifvande tronföljare i Sverige, förrän man
ock började tala om hans blifvande förmälning.
Flere furstinnor kommo i fråga, en engelsk, en
mecklenburgisk, en hessisk och tvä danska; för den

'} 36. 196, 197.

^} Rådsprot. samt dansk, frausk. preuss. och östen
mil), bref. Säfstaholm. Fol. Riksdagshandlingar 2, 1727-
1748 N:o S9 en anonym uppsats fråu Mars 1747.
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hessiska talade till en tid Akerhielm troligen för att

såmedelst främja enighet mellan konung och kron-

prins; och för de danska talade det stora parti,

som alltjemnt ifrade för union med Danmark. Men
Adolf Fredrik tyckes hafva redan i förväg bestämt

sig för preussiska prinsessan Lovisa Ulrika, och ett

dock obevisadt rykte ville veta, att han vid något

tillfälle sett och förälskat sig i hennes person. Sä-

kert är, att hans syster, furstinnan af Anhalt-Zerbst,

har antingen först ingifvit, eller sedermera gillat och

stadfästat sådana hans önskningar. Redan från med-
let af 1743 upptäckes ock ett och annat derhän

syftande spar. I början vågade likväl Adolf Fredrik

icke påyrka, icke låta öppet påskina några sådana

tankar; emedan det ojemnförligt största antalet sven-

skar önskade förbindelsen med Danmark. Men sedan

detta förslag fallit, vände han sig genast till preussiska

hofvet. Han blef till denna omkastning uppmuntrad
också af Hattarna ^), hvilka ä ena sidan fruktade

danska hofvets efterräkningar för uppträdena 1743;

och å den andra och såsom sjelfva anhängare af

Frankrike önskade kronprinsens förbindelse med
detta lands dåvarande vän Preussen. I afsigt att

för nämnde plan vinna allmänna tänkesättet, bör-

jade man ock tala om fördelarna af Preussens vän-

skap; om prinsessans utmärkta egenskaper; om det

för svenskarna kära drottnings-namnet Ulrika; och

man erinrade sig, huru vid den preussiska prinses-

sans döpelse den svenska drottningen Ulrika Eleo-

nora hade blifvit både inbjuden till fadder och upp-

kallad till ena namnet, huru hon vid samma till-

fälle hade liksom profeterande, liksom önskande, om-
talat, huru den nyfödda furstinnan kunde en gång

blifva drottning i Sverge, Tillgifvenheten hade gått

') Hösten 1743 sägas dock både Gyllenborg och Tessin hafva

talat för ea dansk prinsessa. Kassel Geheim. Ark. Gehebas

br. d. 18 Okt. 1743.
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än längre. Ulrika Eleonora, efter ett femårigt äk-
tenskap ännu barnlös, anhöll, att den unga preus-
siska prinsessan måtte skickas till Stockholm för att

hos sin gudmor uppfostras, ett förslag, som dock
hofvet i Berlin afböjde.

Lovisa Ulrika var född år 1720. Fadren, ko-
nung Fredrik Wilhelm den förste, var bekant för

sitt allvar, sin sparsamhet, sitt ordnings-sinne och
sitt råa umgängessätt; hos den stora allmänheten

dock allra mest genom sina tobaks-kollegier och
genom sin vurm för länga soldater. Modren, Sofia

Dorotea, var dotter af konung Georg den förste i

England och af den Sofia Dorotea af Liineburg-Gelle,

som sedermera blef från sin make skild till följe af en

kärlekshandel med Filip Königsmarck. Lovisa Ul-

rikas barndom och första ungdom vårdades af mo-
dern och af en fru IJlaspieli)^ för hvilken prinsessan

allt framgent yttrade mycken tillgifvenhet. Bland
sina mänga syskon älskade hon företrädesvis den
ett par år yngre, milde och medgörlige August Wil-
helm. För den åtta år äldre brodern, den seder-

mera ryktbare konung Fredrik den andre, hyste hon,

oaktadt allt sitt mod och allt sitt sjelflörtroende,

dock en viss grad af skygghet, till och med af fruk-

tan, likväl blandade med förtjusning öfver hans
stora egenskaper och lysande bragder.

Genom sin faders bemedling och uppoffrande

af 10,000 riksdaler blef Lovisa Ulrika redan vid 18

års ålder utvald till coadjutrice i stiftet Quedlin-

burg, en syssla, som lemnade goda inkomster, men
för hvars åligganden hon icke visade någon böjelse.

För en person med hennes lynne kunde ej

heller fadrens enformiga och tarfliga hof vara rätt

angenämt. Men knappt hade denne fallit undan,
förrän sonen, konung Fredrik den andre, kallade

') Andra närana en madame Val de RocouUes. Månne samma
person ?
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till sin sida en mängd snillen, vetenskapsmän och
konstnärer, och hland andra äfven V^oltaire, då för-

tiden Europas mest ryktbare skriftställare; och hof-

vets sysselsättningar och nöjen fingo snart en med
sådana personers tanke- och umgängessätt öfver-

ensstämmande rigtning. Detta blef en verld att lefva

i för Lovisa Ulrika, med hennes skönhet, qvickhet
och lifliga tycke för vitter sysselsättning, sköna kon-
ster och muntert sällskapslif. Hon deltog i alla

dylika förströelser och afhörde eller uppläste dik-

ter samt beträdde sjelf skådebanan, det ena som
det andra med både behag och bifall. Till hen-
nes ära skref man ock serskilda skådespel, och
Voltaire likaledes smickrande verser, hvilka sednare
hon och brodern, konungen, äfven besvarade. Ryk-
tet om hennes utmärkta personlighet flög kring

Europa. Som friare anmälde sig sedermera blif-

vande konungen Karl den tredje i Spanien; men
prinsessans då ännu lefvande fader, hvilken höll

strängt på sin protestantiska renlärighet, afböjde en

förbindelse, som skulle medfört dotterns öfvergång

till katolska läran. Några år derefter ämnade kej-

sarinnan Elisabet begära hennes hand åt sin syster-

son, den ofta omtalade Karl Peter Flrik. Men prin-

sessans broder, den dåvarande konungen i Preussen

afböjde förslaget, och gaf Elisabet i stället anvisning

på en dotter af Adolf Fredriks nyssnämnde syster,

furstinnan af Anhalt-Zerbst. Förslaget antogs och

det var på detta sätt, som till Ryssland kom
den sedermera blifvande kejsarinnan Katarina den

andra. En tredje friare var pfaltsgrefven Kri-

stian af Birkenfeld, Adolf Fredriks medtäflare också

om svenska tronföljden, men äfven detta anbud
rönte ingen framgång. Af en och annan om-
ständighet ser det ut, som den nu tjugufyra-åriga

Lovisa Ulrika börjat efter dessa uppträden betrakta

sig som snart stående på öfverblifna kartan. I bref

till den förtrogne brodern kallade hon sig hans
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gamla syster, och lät understundom förstå, att hon

aldrig ämnade ingå någon äktenskaplig förbindelse.

Nya friare kunde dock ännu väntas. Prinses-

sans utseende var fördelaktigt och utmärkte sig i

synnerhet genom slägtens kännetecken, de s. k.

brandenburgska ögonen, stora, klara, lifliga och med
uttryck af snabb uppfattning och bestämd vilja;

hvilken sistnämnde också uttalade sig i hela hennes

väsende. Hon var derjemnte qvick, i visst fall till-

och med snillrik, och ville gerna som sådan anses.

Med verklig kärlek omfattade hon vetenskaper, vit-

terhet och sköna konster samt egde mycken belä-

senhet och många, kanske dock mindre väl ord-

nade kunskaper. Hon älskade praktfulla och ståt-

liga uppträden och visade sig vid dylika tillfällen

med en lycklig förening af värdighet och behag.

Dessa framstående egenskaper måst allt fortfarande

tilldraga sig beundrande blickar.

Men olyckligtvis förefunnos äfven andra och min-

dre prisvärda egenskaper. Lovisa Ulrika var stolt

och befallande af naturen; men kunde ock, när så

behöfdes, vara smidig och smeksam. Upprigtig till

skenet, men icke i verkligheten, lofvade hon mer,

än hon kunde och någon gång mer än hon ämnade
hålla, hvarföre hon ock vanligtvis både snart vann

och snart förlorade menniskors tillgifvenhet. Liflig

och orolig, fordrade hon jemn sysselsättning och

täta förändringar; men derjemnte i hög grad egen-

kär, visade hon stundom allt för mycken envishet i

genomdrifvandet af sina föresatser. Vanligtvis voro

dock dessa icke mognade frukter af besinning och

eftertanke, utan omogna alster af snillets hugskott

och lynnets öfverilningar, och till deras genomdrif-

vande tillgrepos stundom medel af föga berömlig

art. Drag af godhet framträdde likväl, och icke

sällan; men vanligtvis såsom följder mer af lynnets

ögonblickligt uppflammande låga, än af hjertats fort-

farande värme. Hon liknade för öfrigt ingalunda

Fryxelh Ber. XXXVII. 2
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sin fader i sparsamhet, utan hade redan som prin-

sessa åsamkat sig besvärliga skulder. — Sådan be-
skrefs Lovisa Ulrika, när hon vid 24 års ålder fick

anbud af Adolf Fredriks hand, och sådan förblef

hon ock under hela den återstående delen af sin

lefnad.

Redan i December 1743 kunde man förutse,

att underhandlingen om danska prinsessan skulle

afbrytas, hvarföre Adolf Fredrik och svenska rege-

ringen vände sig till Preussen och dervarande sän-

debudet Rudenskiöld erhöll i uppdrag att höra sig

före. Konung Fredrik den andre önskade väl en

närmare förbindelse med Sverige, men med lika

ovanlig som berömvärd upprigtighet afrådde hau
från frieriet till Lovisa Ulrika, bland annat också

derföre, att han trodde hennes lynne mindre pas-

sande för svenska folket och svenska statsförfatt-

ningen. Han befallde t. o. m. en bland sina mini-

strar säga Rudenskiöld rent ut, att denne icle borde

låta förvilla sig af Lovisa Ulrikas lysande yttre

egenskaper; att konungen kände sina systrar gan-

ska väl och vore, ehuru broder, ingalunda blind

för deras fel; och att Lovisa Ulrika vore högdragen,

häftig och ränkftdl^). Derjemnte anmärktes, att

hon troligen icke ville gifta sig, ock ej heller skulle

underkasta sig den förändring af trosbekännelse,

som Sverge för sådant ändamål fordrade. Konungen
rådde för den skuld Adolf Fredrik att i stället vända

sig till yngre systern Amalia, hvilken, ehuru till

både kropps- och själsegenskaper mindre utmärkt,

likväl genom ett mildare och medgörligare lynne

vore mera passande till drottning i det fria Sverge;

och han var så fast i sitt beslut och så säker om
dess framgång, att han började låta åt sistnämnda

') Altiére, emportée et iatrigante. Enligt Memoire

de Valery 2. 26. hade Fredrik sagt, att Lovisa Ulrika var »tra-

cassiére» (en krångel-makerska) och skulle sluta med att

déplaire au suedoises, {väcka svenskarnas motvilja.)
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sin syster meddela undervisning i lutherska bekän-

nelsen. Några trodde orsaken till ett dylikt råd

vara den, att, emedan Lovisa Ulrika redan blifvit

såsom coadjutrice af Quedlinburg tillräckligen för-

sörjd, önskade brödren, att genom svenska gifter-

målet trygga äfven den yngres framtid ^). Vida tro-

ligare är dock, att Fredrik, kännande Lovisa Ulrikas

lynne, förutsåg, att hennes upphöjelse till drottning

i Sverige skulle föranleda mångahanda ledsamheter och

olyckor, och att han ville från sådana förskona både

henne och sig sjelf. Dessa åsigter, af Kudenskiöld

inberättade till Stockholm, förorsakade hos regerin-

gen mycken tveksamhet, mycket bryderi, och till en

början befallde man honom skicka begge prinses-

sornas porträtter. De kommo; men prinsen vidhöll

sitt tycke för den af sä många andra beprisade Lo-
visa Ulrika; också derföre, att hon fortfarande för-

ordades af furstinnan af Anhalt-Zerbst; och tillika

såsom äldre syster egde närmare arfsrätt till preus-

siska kronan, ifall någon sådan skulle komma i

fråga. Men, i händelse dessa hans önskningar mötte
oöfverstigliga hinder, ville både han och svenska re-

geringen iUnöjas med prinsessan Amalia, och Kuden-
skiöld befalldes härom öppna tjenliga underhandlin-

gar. Denne råkade i stor förlägenhet; ty lätt kunde
förutses, att minsta aning on\ ett dylikt dubbelfrieri

skulle uppreta så den ena som andra prinsessan

och möjligtvis från bådas läppar framkalla ett

harmfullt nej! Men Kudenskiöld trodde sig veta,

att oaktadt allt, hvad man talade om Lovisa Ulrikas

obenägenhot för äktenskap, ämnade hon dock med
ja! besvara frieriet, ifall det verkligen framställdes;

ty hon ville ogerna blifva af sin yngre syster förbi-

gången, hvarförutan äfven hennes mor. enkedrott-

ningen, talade för saken. Den del af uppdraget.

Amalia var dock redan utnämnd prostinna r.f Qnedlinbnrg
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som rörde prinsessan Amalia, blef fördenskull af

Rudenskiöld helt och hållet förtegad, och han fram-

förde i stället Adolf Fredriks anhållan om Lovisa

Ulrikas hand, hennes och ingens annans; och både

hon, hennes mor och hennes bror, konungen, gåfvo

nu dertill sitt bifall och saken var afgjord '). I följd

af sin tacksamhets-förbindelse till kejsarinnan Eli-

sabet, hade Adolf Fredrik underrättat henne om för-

slaget och i ett egenhändigt bref omtalat, hur hjert-

ligt han önskade dess verkställighet, hvarpå Elisabet

svarade, att hon mot dessa hans afsigter hade ingen-

ting att invända'-).

Sedan förslaget sålunda blifvit af båda parterna

antaget, skred man till de närmare förberedelserna.

En bland dessa visar, huru stora de farhågor voro.

') Köpenh. Geh. ark. Bref från danska sändebudet i

Berlin till hofvet i Köpenhamn den 14 Mars 1744 innehåller, att

prinsessan Amalia, som icke ville ändra trosbekännelse, var öfver

sin tillämnade förbindelse med Adolf Fredrik så missnöjd, att hon

hvarken kunde äta eller sofva; men att hon, sedan förlofningen

med Lovisa Ulrika blifvit afgjord, återfick sin förra liflighet. An-

dra, (Rancke. Preuss. Gesch. 3, 131) säga^ att hon fästat sig vid

äktenskaps-förslaget och sörjde, när det blef omintetgjorde; men

att brödren, kouungen, sökte medelst uppmärksamhet och delta-

gande ställa henne tillfreds.

2) Att Adolf Fredrik vände sig från danska till preussiska

prinsessan har (med stöd af G. Bondes uppgift i Sverge under

Ulr. Eleon. och Fredrik, tr. 1821 s. 221.) blifvit kalladt hans

första afsteg från rysska systemet. Detta är ett misstag.

Hvarje Sverges förbindelse med Danmark var tvärtom misshaglig

för Ryssland i allmänhet, ty den kunde leda till en nordisk union

;

och för Elisabet isynnerhet till följe af hennes holstein-gottorpska

ovilja mot nämnde rike. Pä många ställen i den tidens diplo-

matiska brefvexlingar omtalas ock, huru Elisabet och Ryssland

ogillade danska, men gillade preussiska frieriet. Rancke (preuss.

Gesch, 3. 130). m. fl. berättar t. o. m., att det var rysska hofvet,

som föreslog Adolf Fredriks förmälning med en preussisk prin-

sessa. Brytningen mellan Preussen och Ryssland inträdde först

något sednare. Ofvergangen frän danska till preussiska frieriet

utgjorde deremot Adolf Fredriks första märkbara närmande till

Hattpartiet.



som i Berlin hystes för Lovisa Ulrikas lynne. Hen-
nes hofmästarinna, fru Blaspiel, begärde, att Tessin

skulle i en serskild uppsats meddela prinsessan åt-

skilliga underrättelser om Sverge och dess förhållan-

den, och tillika om nödvändigheten att i detta fria

land lägga band på det stolta och befallande um-
gängessätt, prinsessan hade af naturen, och hvilket

sedermera blifvit än mer utbildadt genom exemplen
och furstevanorna i det enväldigt styrda Preussen.

En skrift, innehållande allmänna derhän syftande

anmärkningar, men öfversockrade af mycket beröm
för prinsessans person, blef verkligen af Tessin upp-
satt och af fru Blaspiel henne föreläst, med hvad
ringa verkan hafva tyvärr sednare tider ådagalaggt ^).

En annan vigtig förberedelse angick prinsessans

religionsförändring. 1 sin tronföljare-försäkran hade
Adolf Fredrik lofvat taga till gemål en prinsessa af

luthersk-evangelisk, och icke af någon annan bekän-
nelse. Men Lovisa Ulrika, uppfostrad i den reformerta,

ville till en början ingalunda Jcöjja en Jcrona genom
att sälja sin tro, som det hette ; och preussiska

regeringen mente, att sådant ej heller behöfdes, och
den åberopade i ty fall exemplet af Gustaf den andre
Adolfs drottning, Maria Eleonora. Svenska regeringen

deremot kunde icke afvika från ständernas uttryck-

liga önskan och från det i Adolf Fredriks försäkran

tydligt inryckta villkoret ; dock ville man medgifva,

att trosförändringen skedde med så föga högtidlig-

het och uppseende som möjligt. Efter något pru-
tande fram och åter föreslogs, att den preussiske

själasörjare, som undervisade prinsessan i lutherska

läran, skulle aflåta ett formligt ämbetsintyg om hen-
nes öfvergång till sistnämnde bekännelse. Men Lo-
visa Ulrika ville icke medgifva ens denna åtgerd,

denne slags formliga afsägelse, utan mente. det vara

') Uppsatsen finnes blaud tessinska haudlingarne i arkivet på
Trolle-Ljuugby.



nog, om hon inför sin moders lutherska hofpredi-

kant och i Rudenskiöids närvaro aflade sin trosbe-

kännelse och beginge nattvarden, båda delarna enligt

lutherska lärans innehåll och föreskrifter. Ruden-
skiöld inberättade förslaget och rådde till dess anta-

gande; ty eljest torde hela underhandlingen hlifva

afbrufen. Men liksom förut, så fordrade äfven nu
både Akerhielm och Lagerberg, att trosförändringpn

skulle ske mera formligt och bestämdt. Kari Gyl-

lenborg och hans vänner deremot talade för prin-

sessans förslag, hvilket ock blef af Adolf Fredrik

och af rådets llertal antaget, och på detta sätt var

det, som Lovisa Ulrika öfvergick från reformerta

till lutherska bekännelseh.

En annan förberedande fråga angick de gåfvor,

de prydnader, som skulle åt Lovisa Ulrika i egen-

skap af Sverges kronprinsessa öfverlemnas. Tessin

ville hafva dem lysande och dyrbara; men Aker-
hielm och Lagerberg yrkade på sparsamhet; ft/, hette

det, Sverge vore fattigt och sl^uldsatt; man borde ej

ådraga det ny gäld och nya räntor; utan hitnde till

ifrågavarande behof taga sådana juveler och perlor,

som förefimnos i husgeråds-kammaren. Adolf Fredrik

instämde dock med Tessin och ville, alt gåfvorna

skulle vara ''hederliga" ; och man föreslog att köpa

nya prydnader till ett värde af 50-. 60,000 riks-

daler bankosedlar. Lagerberg och Akerhielm tyckte

summan för hög, och vidhöUo sitt förra förslag;

men Tessin påstod, att, om Sverges hronprins Tcomme

med obetydliga och mindre passande gåfvor, sJcidle

sådant hos den stora hopen alstra föraht för Sverge

och för svensha folket samt stöta bruden och hen-

nes broder honungen i Preussen; och tilliha nedsätta

holstein-gottorpsha husets ära, hviUcet skulle härma
dettas besJcyddarinna och anförvandt 1cejsarinnan\

Elisabet. Slutet blef, att, enligt konungens, kron-

prinsens och flertalets önskan, juveler m. m. infat-
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tade efter den tidens bruk skulle för besagde ända-

mål uppköpas till ett värde ai 60,000 riksdaler ').

Andra likartade tvister föreföllo ock rörande

andra af det furstliga äktenskapet föranledda utgif-

ter. Några rådsherrar, anförda af Akerhielm och
Lagerberg, ville inskränka tiden för den kostsamma
beskickning, som skulle afgå till Berlin, och lika-

ledes summan af de penningemedel, som skulle an-

slås åt Adolf Fredrik för hans resa till den furstliga

brudens möte, — och likaledes antalet af de skepp,

som skulle till hennes öfverförande utrustas; allt

under förnyade påminnelser om rikets nyss iråkade

stora olycka och stora skuld, och vanligtvis med
understöd af Jakob Cronstedt, Posse, Anton Wrangel
och någon gång af Johan Gyllenborg. Andra sidan,

bestående af Cedercreutz, Cederström, Ehrenpreus
och Rosen m. fl. under anförande af Karl Gyllen-

borg och i synnerhet af Tessin yrkade och genom-
drefvo de större anslagen ; emedan, hette det, Sver-

ges och Adolf Fredrihs heder så fordrade, ocJi den-

nes anförvandi Elisabet så önskade. Tvisten om
fartygens antal slutade så, att till prinsessans öfver-

' ) Medel till de nya juvelernas inköp tyclcas hafva åtmin-

stone till någon del erhållits genom försäljning af gamla i liusge-

råds-kammaren förvarade dyrbarheter af samma slag. De nya skulle

tillhöra kronan och således efter Lovisa Ulrikas död tillbakalem-

nas. Men vid äktenskaps-kontraktets uppsättande i Juli 1744, till-

erkändes åt henne alla de dyrbarheter, hon till skäuks b^-kommit

af Adolf Fredrik och af andra personer. Det tyckes, som Tessin

icke velat meddela den för henne obehagliga underrättelsen, att

ifrågavarande juveler vore egentligen kronans och icke hennes.

Följden blef, att hon i öfvertygelse om det sednare förhållandet,

ansåg sig hafva laglig rättighet att efter eget behag använda och
således äfven pantsätta dem; — en oniständighet, som kastar nytt

ljus öfver den sednare och mycket beryktade juvel-saken. (Se

rådsprot. i April 1744 samt Lovisa Ulrikas bref d. 26 Maj 1756
till hennes bror August Wilhelm, de sednare befintliga i grefve

Manderströms samlingar och af honom i denna punkt upplysta

genom utdrag ur F. A. v. Fersens memoirer, förvarade i fersiska

arkivet. Jemnför äfven Gjörwell: Svenska Mercurius 1765, sid. 45.
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förande skulle 5 linie-skepp ') och två fregatter

utrustas. Akerhielm och Lagerberg hade ansett 4
vara nog.

I dessa rådets öfverläggningar tycker man sig

upptäcka en bland orsakerna, hvarför det unga hof-
vet snart nog vände sig och sin ynnest från de
med Akerhielm och Lagerberg liksinnade Mössorna
och till Tessin och dennes vänner.

Det furstliga parets vigsel skulle förrättas i

Berlin och, per procuratorem, hvarvid prinsessans

broder August Wilhelm fick i uppdrag att å Adolf
Fredriks vägnar uttala de föreskrifna löftesorden och
det jakande svaret. Till högtidlighetens öfvervarande
skulle från Sverge en stor beskickning afsändas.

Först och enligt eget anbud var riksrådet Geder-
creutz dertill i fråga; men konungen i Preussen
tillkännagaf sin önskan att göra Tessins bekantskap,

hvarför ock det lysande uppdraget blef åt denne
sednare anförtrodt och med ett dagligt underhåll

af 50 dukater. Beskickningen utmärkte sig ock
genom prakt och dyrbarheter och ej minst genom
de deri deltagande personligheterna; främst Tessin

och hans grefvinna, begge mönster af behag och
artighet; dernäst deras slägtinge, den utmärkt sköna
och älskvärda fröken Charlotta Fredrika Sparre -)

och derjemnte ett stort antal unga svenska ädlingar,

en Brahe, Fersen, Horn, Liewen, Taube och Wran-
gel, alla lysande genom personliga egenskaper, hög
börd och utsökt prakt; resan skall hafva kostat

hvar och en bland dem omkring 1,000 dukater.

Förmälnings-högtidligheterna blefvo af preussiska hof-

yet firade med flere dagars nöjen och lysande till-

') Spår finnas, att det större antalet stod i sammanhang med
några tillämnade krigsrustningar.

-) Född 1719, sedermera gift med C. R. v. Fersen, och mo-
der till grefvinnan Lö-wenhielm, en af de s. k. tre gracerna vid

konung Gustaf den tredjes hof.



ställningar, och af Tessin med en fest, hvars like i

smak och dyrbarhet Berlin sällan skådat i).

Oaktadt sina fel var Lovisa Ulrika genom slägt-

och sällskaps-förhållanden och genom utmärkta per-

sonliga egenskaper kär för många bland sina släg-

tingar och ungdoms-bekanta. Den förestående skiljs-

messan frampressade fördenskull både hennes och

andras tårar, och brodern, konungen, helsade henne
med några för tillfället skrifna afskedsvers. Slut-

ligen nästan ryckte hon sig ur slägtingarnas armar
och kastade sig i den väntande vagnen, hvilken ge-

nast ilade bort och mot norden.

Resan öfver Östersjön skulle ske från Stralsund

och till Karlskrona. Men för att så mycket möjligt

förkorta sjöfarten och dess obehag, ville prinsessan,

enligt råd af grefven och grefvinnan Tessin, taga

landvägen öfver Riigen och att först der och vid Perth

stiga ombord. Så skedde ock. Men när öfver stäl-

lets långgrunda strandvatten prinsessan skulle ro ut

till den väntande flottan, uppkommo så häftiga vind-

stötar, att hon, liksom hennes sällskap, fick sina

kläder öfverstänkta, nästan öfversköljda af vatten.

Vid ankomsten till örlogsskeppet blefvo ock de flesta

bland fruntimren, bleka och förskräckta, nedförda

hvar i sin hytt; men Lovisa Ulrika stannade en

stund på däcket och betraktade med glad och hur-

tig uppsyn fartyget och dess rörelser, innan hon
slutligen sjelf gick ned för att ömsa kläder. Under
öfverfarten led hon väl af den starka sjögången

;

men var efter ankomsten till Karlskrona snart åter-

ställd. Här mötte Adolf Fredrik, hvarefter de till-

sammans reste landvägen norrut och till Drottning-

holm. På detta lustslott firades bilägret redan den

') Tessin säger sjelf, att den kostade 8,000 riksdaler kon-

ventions mynt. Säcks strödda anekdoter i Bergshammars
arkiv säga 15.000 Hamburger banko.
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18 Augusti; men ej förr än den förste Oktober
höll prinsessan sitt högtidliga intåg i hufvudstaden ').

FEMTE KAPITLET.

DET UNGA HOFVET ÅREN 1744 OCH 1745.

Deii nu i Sverge uppträdande Lovisa Ulrika var

vid sidan af Fredrik och Adolf Fredrik en så fram-
stående personlighet, att hon måste genast och före-

trädesvis ådraga sig allas blickar och på ärendernas
gång utöfva mycket inflytande, hvartill ock hennes
lynne visade stor benägenhet. Tvärtemot de var-

ningar, fru Blaspiel och Tessin kunnat gifva, upp-
trädde hon genast med den mest befallande öfver-

lägsenhet; och detta till följe icke blott af m dfödda

anlag, utan ock i öfvertygelse om rigtigheten af ett.

sådant förfarings-sätt. Redan under första färden

från Karlskrona till Stockholm, beskref hon för bro-

dern sitt uppförande sålunda: Jag år artig mot
alla, men slaf under ingen. Jag använder också

rätt ofta orden: "je le veux'^-), ocJi ingen vågar
motsäga mig. Kommen i enrum, skrattar jag rätt

godt åt dessa uppträden: men så skola svenskarna

behandlas, eljest får man snart repet om halsen.

Hon införde genast i hofordningen några förändrin-

gar, som skulle för enhvar tydligen ådagalägga, huru
stort hon ansåg afståndet vara mellan regenthuset

^) Danska, franska, preuss. och öster r. miu. br. —
Lovisa Ulrikas bref till kor. Fredrik 2:e, förvarade Kön. Haus-
Archiv i Berlin. — Lovisa Ulrikas bref till sin broder Aug.

Wilhelm, förvarade i grefve Manderströms samlingar. —
Rådsprot. — Sack's strödda anekdoter, befintliga pä Bergs

-

hammar. — Tersmedenska si äg t -registret. — Rudeaskiölds

autobiografi, förvarad i Upps.-Bibl.
=

) Jag vill det så.



och dess undersåtare. Morgonen efter hennes bilä-

ger på Drottningholm komnio riksrädinnorna på
uppvaktning. Men hon afvisade deras besök och

bad dem återkomma på aftonen och tillsammans

med hof-fruntimren ; en nedsättning, som väckte

så mycket mer ovilja, som man fick veta, att gunst-

lingen, grefvinnan Tes?in, blef mottagen på samma
gång, som hennes kamrater bortvisades. Det hade
ock vid flere hotfester varit brukligt, att riksrädin-

norna haft sittplatser; men nii befallde Lovisa Ulrika,

att de skulle liksom alla öfriga fruntimmer, för-

blifva stående. Det ena med det andra var ett för-

sök att nedsätta deras och tillika deras männers,
riksrådens, anseende och anspråk. Det missnöje,

som genom dylika ätgerder föranleddes, blef likväl

för tillfället nedtystadt af den fruktan, prinsessans

hvassa tunga och hvassa blickar injagade; och tillika

öfverröstadt, dels af den förtjusning, hennes ung-
domliga fägring och lifiiga umgängessätt väckte; —
dels af den hänförelse, hvarje furstlig person vid

sitt första uppträdande vanligtvis framkallar; —
dels ock af den skadeglädje, hvarmed lägre sara-

hällsklasser ofta betrakta hvarje förödmjukelse, som
drabbar de högre.

Förhållandet mellan Adolf Fredrik och Lovisa

Ulrika var och förblef ganska godt. Man hade vis-

serligen i förväg varnat för hennes tilltagsenhet och

tofflor, men förgäfves. Med sitt blyga, tröga och

obeslutsamma lynne, kände prinsen genast sin per-

sonliga underlägsenhet, och det så tydligt och efter-

tryckligt, att han icke ens försökte göra sin gemål

väldet stridigt. Hon å sin sida genomskådade för-

hållandet lika tydligt, och det genast. Redan efter

första mötet i Karlskrona beskref hon för sin bro-

der, huru Adolf Fredrik hade ett ganska godt hjerta;

men huru han vore allt för hlyg oeh försagd, och

huru hon derföre hade ett par gånger uppmanat
honom till mera mod och sjelfkänsla. Om nu Adolf
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Fredrik efterkommit uppmaningen, också med hän-
syn till henne sjelf, skulle säkerligen halva dem
emellan uppstått strider, både oupphörliga och olycks-

bringande. Men just höjden af hans eftergifvenhet

blef på sätt och vis en lycka för dem båda; ty

derigenom förekommos alla svårare tvister och bryt-

ningar. Lovisa Ulrikas bref, åtminstone intill 1751,

innehålla ock mycket beröm öfver prinsens goda
hjerta och ständigt visade ömhet, och hon liknade

honom ofta vid sin mest älskade broder, prins August
Wilhelm. Det är dock troligt nog, att hon stundom
erfarit en känsla af ovilja, kanske af förakt för en

så svag och lättböjd personlighet. Men preussiska

sändebudet Finckenstein hade uppmanat henne att

i denna punkt iakttaga mycken varsamhet, och han
hade t. o. m. berättat, huru man varnat både Adolf
Fredrik och svenskarna för hennes herrsklystna sin-

nefag, Såvidt varningen rörde gemålen, rättade sig

prinsessan derefter, och oaktadt hennes hetta och
öfvermod, vet man icke att omtala ett enda drag

af vanvörduad eller förakt mot Adolf Fredrik. Hon
hade för mycken klokhet för att genom någonting

sådant nedsätta jemnte sin gemål äfven sig sjelf

och det konungsliga både huset och väldet; och det

är ej heller otroligt, att hans nästan gränslösa efter-

gifvenhet antog i hennes ögon egenskaperna af en

gränslös kärlek, ett gränslöst förtroende till hennes
person, och derföre alstrade en beskyddarinnas mot-
svarande och verkliga tillgifvenhet.

Det unga hofvet bodde om somrarna pä Drott-

ningholm eller Ulriksdal och om vintrarna på Rid-

darholmen bredvid Kungshuset, i hvilket Fredrik

sjelf hade sin boning; ty det nya slottet var ännu
icke färdigt. 1 skarp motsats till konungens, ut-

märkte sig tronföljare-parets lefnadssätt genom ly-

sande fester, baler, konserter och skådespel, och

genom en liflighet, till och med en ysterhet, hvilken

i synnerhet på lustslotten gick så långt, att den
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erinrade om Kristinas sista och Karl den tolftes

första regeringsår.

Själen i dessa nöjen, näst prinsessan sjelf, var

Tessin, hvilken blef det unga hofvets allt i alla,

tillställaren af dess lustbarheter, vårdaren af dess

hushållning, ledaren af dess planer. Hans grefvinna,

Ulrika Lovisa Sparre, vann äfven för sin person

prinsessans tillgifvenhet, och det anmärktes, att

öfverensstämmefsen i dopnamn tycktes hafva före-

bådat den blifvande vänskaps-förbindelsen, Oaktadt
alla bevis af nåd och förtroende, och ehuru blott

49 år gammal, yttrade dock Tessin hösten 1744
sin önskan att taga afsked och söka lugnet. Men
Lovisa Ulrika ville nödvändigt behålla vid sin sida

både honom och hans grefvinna, och framkastade
redan dä^ den planen att undantränga öfverste-mar-

skalken Akerhielm, och att i hans ställe till nämnde
värdighet, den svarade mot nutidens riksmarskalk,

upphöja Tessin och såmedelst muta denne att stanna

qvar. Men Akerhielm ville icke taga afsked. och
Adolf Fredrik prutade emot hvarje derhän syftande

tvångs-åtgerd, och ville i stället utnämna Tessin

till sin, till tronföljare-parets öfverhofmästare. Tessin

var dock ingalunda nöjd med en sådan tittel, hvar-
före Lovisa Ulrika öfvertalade kronprinsen att gifva

honom den dubbla benämningen af ofver-liofmästare
eller öft^er-hofmarskaU;, hvilken sednare satte honom,
som man tyckte, i värdighet liksom i benämning
nära intill öfverste-marskalken, hvilkens tittel han
också någon gång fick mottaga. Af denna eller an-
dra orsaker gaf sig Tessin numera till freds och
stannade qvar. Den ynnest, hvarmed han och hans
grefvinna fortfarande smickrades, var ock ganska
stor. Julaftonen 1745 kommo både kronprinsen
och kronprinsessan förklädda till hans boning, ut-

delade der julklappar, försedda med berömmande
inskrifter, samt qvarstannade till qvällsvarden. Med
grefvinnan underhöll Lovisa Ulrika en mycket vän-
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skaplig brefvexiing ända till 1751, då brytningen

mellan Tessin och det unga hofvet öfvergick nära
nog till förbittring.

Utom grefven och grefvinnan Tessin och den
redan omtalade Holmer, hade det unga hofvet två

andra framstående gunstlingar, syskonen Hans Hen-
rik och Henrika Juliana v. Liewen, barn af den
Liewen, som 1714 skickades till Demotika för att

öfvertala Karl den tolfte återvända till Sverge. Den
äldre bland dem, brodern, hade redan tillförene haft

flere vigtiga uppdrag sig anförtrodda, och ansågs af

många vara klok, duglig och redlig: men af andra
hämndlysten, opålitlig och ränkfull. Vi kunna ej

afgöra, om beskyllningarna voro grundade på verk-

ligheter eller på den afund och det hat, som ofta

följer utmärkta personer och i synnerhet gunstlin-

gar i spåren. Systern är redan omtalad som en

bland Hatt- och krigs-partiets ifrigaste förspråkarin-

nori) under åren 1737—1741, och äfven såsom
gerna sedd af prins Wilhelm af Hessen m. m. "-)

Hon var behaglig, glad och snillrik, men äfven stolt

och häftig. Straxt efter ankomsten till Sverge lät

Lovisa Ulrika förstå sin önskan att till första hof-

fröken bekomma grefvinnan Tessins slägtinge, den

nyss omtalade Charlotta Fredrika Sparre. Fröken
Sjöblad, äldst bland de vid hofvet tjenstgörande frun-

timren, vek frivilligt undan; men Henrika Liewen,
som derefter följde i ordningen, ville ingalunda följa

exemplet. Sina motsägelser, sina åsigter förstod

hon dock att inför Lovisa Ulrika framställa så klokt

och lyckligt, att samtalet slutade med att göra henne
till prinsessans gunstling, och sedermera till kam-
marfröken och handsekter vid den förtroliga bref-

vexlingen. Inom liofvet hade hon stort anseende,

och kallades stundom Henriette Sylvie de Moliére,

') 34. 88.

2) 31. 199. 3-1. 14.
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med anledning af sin beundran för ett bland denne
författares arbeten, under hvilket namn hon också

fick sig tillegnad en skådepenning, som Tessin låtit

till hennes beröm prägla. Samtidens omdömen öfver

fröken Liewen voro mildare än öfver brodern,

dock någon gång af motsatt innehåll. Också finner

man efter henne handlingar af motsatt beskafTenhet,

förtjenta stundom af klander, stundom af beröm,
och det var härutinnan en viss likhet mellan henne
och Lovisa Ulrika sjelf. Längre fram, och vid 38
års ålder blef hon gift med den ifrige Hatten ocli

utmärkte konstkännaren och ämbetsmannen Karl

Hårleman.
Det unga hofvets förhållande till den gamle

konungen var aldrig rätt godt Berättadt är, huru
en viss grad af misstroende hade redan förut upp-
stått mellan honom och Adolf Fredrik. Efter Lovisa

Ulrikas ankomst ökades spänningen. Denna prin-

sessa iakttog sjelf sedlighetens bud och hyste myc-
ken ovilja mot personer af utsväfvande lefnadsvanor

och således äfven mot konung Fredrik; ett tänkesätt,

som hon uttalat redan före sin afresa från Preussen,

och som torde hafva kommit till svenska hofvets

kunskap. Såsom alltid ville dock Fredrik äfven nu,

och i synnerhet just nu, visa sig uppmärksam och
artig mot det täcka könet, och lät derföre på sin

bekostnad utrusta och af Hårleman med smakfulla

prydnader förse en liten välbyggd jakt, hvilken, en-
ligt konungens förslag, skulle från Stralsunds hamn
föra kronprinsessan till de längre ut liggande örlogs-

skeppen. Hon besåg och berömde fartyget, men
begagnade det icke, utan reste landvägen öfver Rij-

gen för att derifrån gå ombord {)å örlogsskeppen

;

detta antingen, som berättadt är. för att så mycket
möjligt förkorta sjöresan; eller derföre, att på jak-
ten skulle hon mottagas af några Fredriks min-
dre väl beryktade små-gunstlingar ; bland andra
också af ryttmästaren Nils Broman, hvilken likson\
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brodern Erland var känd som en bland konungens
kopplare. Den granna jakten fick alltså obegagnad
återvända och detta tillbakavisande af konungens
anbud och artighet väckte ej ringa uppseende.

Att under Lovisa LUrikas öfverfart ett bland de der-

till afsända örlogs-fartygen, kalladt konung Fredrik,

led hafveri, ansågs af tecknatydarne förebåda en

blifvande vantrefnad mellan innehafvarne af dessa

båda namn. Just vid tiden af prinsessans ankomst
till Sverge hade ock den gamle konungen förehaft

åtskilliga resor i afsigt att spana upp någon ny

älskarinna i stället för den aflidna fröken Taube;

resor, hvilka bidrogo mycket att för tillfället än mer
nedsätta honom i allmänhetens ögon, och prinsessan

företog ^sig att gäckande kalla honom "f/cw gamle

Fan". A ömse sidor sökte man dock att åtmin-

stone i början hälla god min. Dagen efter bilägret

öfverlemnade konungen åt Lovisa Ulrika Drottning-

holms lustslott, och hon å sin sida sökte genom
förekommande artighet vinna hans bifall och förströ

hans tid. Men det sednare ville ej lyckas. Det är

omöjligt, skref hon, att hafva någon trefnad eller

något nöje så länge han är med i sällskapet. Fre-

drik sjelf måste snart och tydligt känna, att han

icke passade för det unga hofvets umgänges-lif,

Derföre och till följe af de fyllda 68 åren började

han draga sig tillbaka från de många och ofta trött-

samma lustbarheterna. Härtill kommo nu mellan-

löpare, som med sitt sqvaller, sitt ofta lögnaktiga

eller åtminstone öfverdrifna sqvaller, retade å ömse

sidor; — konungen genom att tala om det unga

hofvets och Frankrikes planer att förmå honom till

tronafsägelse i) — och det unga hofvet genom att

tala om någon konungens och Mössornas plan att

1) Fransk, min. br. af 9 Juli 1745 säga uttryckligen, att

man sökte förmå Fredrik till tronafsägelse, och missiver äfren

till andra hof tvekas antyda, att någon sådan plan redan nu varitåbana.
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förändra dpn nyss antagna tronföljden. Oviljan

växte å ömse sidor, och i Maj 1745 föreföll mellan

konungen och kronprinsessan en ordvexling, i hvil-

ken den sednare skall halva tillåtit sig rätt skarpa

ord. De mönstringsresor, Adolf Fredrik vid samma tid

företog, blefvo ock af Fredrik misstänkta såsom bemö-
danden att vinna härens tillgifvenhet och bistånd vid

ett åsyftadt afsättningsförsök. Till någon tid ville ock

den sednare verkligen resa till Kassel, vare sig på be-

sök, eller för att der qvarstanna. Men mot besöket

och dess kostnader talade ä rådets och statskassans

vägnar Akerhielm, — och mot tronafsägelsen likaså

alla redan förut uppräknade skäl och personer^),

och allramest konungens broder prins Wilhelm, hvil-

ken, i händelse förslaget gått i fullbordan, skulle

nödgats nedstiga från värdigheten af Hessens regent

till den af en Fredriks undersåte. För att afstyra

alltsammans begaf han sig derföre till Skåne, hvarest

han under ett möte med konung Fredrik öfvertalade

denne att stanna i Sverge och att icke ens på besök

fara till Kassel, och således blef hela detta förslag

omintetgjordt.

Frampå hösten 1743 förekommo nya anlednin-

gar till miss-sämja hofven emelinn Fredrik hade
ändtligen lyckats att i fröken Taubes ställe erhålla

en fröken Horn, och ville nu nödvändigt skatfa

henne inträde äfven vid det unga hofvet; och icke

blott inträde, utan ock en utmärktare mottagning

än den, hvarnied andra der föreställda fruntimmer
hedrades. Men Lovisa Ulrika nekade i början helt

tvärt och förbjöd t. o. m. sina holfröknar att be-

söka den nykomna skönheten. Slutligen medgaf
hon dock, att denna fick tronföljare-paret förestäl-

las; men blott som ett vanligt vid dess hof infördt

fruntimmer, och prinsessan visade henne icke nå-

gon serskild uppmärksaiuhet; ehuru den gamle

') 3:dje Kap.

Fryxells Ber. XXXVIT.
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konungen sjelf infunnit sig för att se efter, hur hans
älskarinna skulle mottagas. Det unga hofvet å sin

sida tillät sig åtskilliga opassande gäckerier med den
gamle konungen. Det begabbande namn, hvarmed
han af Lovisa Ulrika belades, halva vi nyligen be-
rättat. Adolf Fredrik sjelf var härutinnan ingalunda

tadelfri. En gång, t. ex. stående bakom konungens
stol, satte han på sig en bland dennes peruker och
förehade derunder allehanda löjliga åtbörder; men
tillika så oförsigtigt, att den gamle fick se det i en
midt emot hängande spegel; med hvilka känslor kan
enhvar begripa. Spänningen mellan båda hofven

bJef så häftig, att t. o. m. konungen i Preussen
våren 1746 rådde sin svåger och syster till iakt-

tagande af mer saktmod och varsamhet.

Vi hafva redan omtalat, huru Lovisa Ulrika

vid sitt första uppträdande i Sverge väckte något

missnöje genom den högdragenhet, som visades mot
riksrådinnorna; men ock huru och af hvilka orsaker

detta förstummades eller öfverröstades, åtminstone

för tillfället. Likartadt missnöje vaknade dock snart

omigen och nu till större lif och allmänlighet, dels

genom den stolthet, hon fortfarande ådagalade mot
något hvar, dels och i synnerhet genom det djerfva

och sjelfrådiga sätt, hvarpå hon genast blandade

sig i statsärendernas gång och sökte leda dem stun-

dom i en rigtning, stridande mot konungens, prin-

sens och svenska folkets önskningar. Tilltagsenhe-

ten härutinnan väckte så mycket mer ovilja, som
åsigterna och förslagen ofta nog voro, som nämndt
är, alster mer af infall än besinning, mer af per-

sonliga än politiska skäl. Man trodde henne också

redan nu hafva beslutat så snart möjligt utvidga

konungamagten, kanske införa enväldet. Till sist-

nämnde misstanke förefunnos verkliga anledningar i),

men äfven inbillade togos. Dagen före bilägret och

') Om bvilka planer raera framdeles.
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på en rodd mellan Tyska Botten ') och Drottning-

holm råkade hon bryta sönder sin solfjeder. Den
artige brudgummen upptog genast bitarna och ut-

delade dem ät några närvarande personer såsom ett

minne af dagen och af händelsen, och man bildade

deraf en s. k. solfjeders-orden eller Ordre de 1'Har-

monie. Med anledning af tillfället, visade ordens-

tecknet en lustjagt på blå botten och bestrålad af

nordstjernan, och med anledning af den samtidiga

förmälningen, lästes på ena sidan: '^Liaison fait ma
valeur-), och på den andra: "La Division me perd'-^).

Alltsammans var troligtvis blott ett skämt, en lek*).

Mången ville dock betrakta ordalagen såsom en

lösen, och sjelfva stiftelsen såsom ett föreningsband

jnellan det nya hofvet samt dess och den ökade
konungamagtens vänner, och alltsammans såsom en

tillställning af Tessin; och med en sådan tydning

blef stiftelsen också i utrikes tidningar omtalad.

Man upphörde derföre snart med dess utdelande;

men när 27 år derefter den aflidne Adolf Fredrik
låg på sin paradsäng, sågs bland prydnaderna på
hans bröst älven detta ordenstecken, detta minne
från hans glada fästmansdagar.

En annan och verklig anledning till missnöje

var den i ögonen fallande partiskhet, med hvilken

prinsessan, oaktadt alla varningar, begynte vända
sig uteslutande till Hattarna; ty inom kort såg man
vid det unga hofvet endast personer hörande till

dessas parti. — En tredje var det ystra, det upp-
sluppna lefnadssätt , som fördes i synnerhet på
lustslotten, hvarest nöjena ofta bestodo i upptåg
och putslustigheter, hvilka föga öfverensstämde med

') Ett ställe på fasta landet midt emot Drottningholm.

2) Enighet utgör mitt värde.

3) Oenighet utgör mitt förderf.

*•) Så beskrifves och tolkas uppträdet af Lovisa Ulrika i ett

bref till prins August Wilhelm, befintligt i grefve Manderströms

samlinitar.
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den hållning, som mången ville se vid ett furstligt

hof iakttagen. Man tyckte ock, att Tessin nedsatte

sin värdighet som ötverste-hofmarskalk och som
riksråd, dä han ofta tillät sig att uppträda som skåde-

spelare, eller som tillställare, ja deltagare i de gyck-

lerier, hvarmed sällskapet skulle roas; o, s. v. —
En fjerde och vigtigare orsak till missnöje bestod i

förlustelsernas stora mängd och dryga kostnader.

Man tyckte, att tronföljare-paret, som uppväxt, Adolf

Fredrik i sin mors torftiga boning, och Lovisa Ul-

rika i sin fars tarfliga hof, hade begge två bort till

lättnad för det fattiga Sverge visa . mindre prakt-

lystnad och mer sparsamhet. Detta blef dock, som
sagdt är, icke händelsen, och de många och kost-

samma tillställningarna förorsakade brist i kassan,

anspråk på dess fyllande, motstånd inom rådet och

slutligen ömsesidigt missnöje. Några utgifter, som
blifvit gjorda för det unga hofvets skull, hade dess

räkenskaps-förare sökt öfverflytta på det gamlas

stat ; men Akerhielm anmärkte felet och fordrade

rättelse. — Till anskaffande af nya möbler i några

Lovisa Ulrikas rum. begärdes statsanslag; men Aker-
hielm granskade förslaget och nedprutade möblernas

både antal och pris. — Genom eftergifvenhet och

biträde af Hårleman hade man för det unga hofvets

räkning gjort några inköp, hvilka af en och annan

betraktades som onödiga; hvarföre sparsamhetens

talmän föreslogo, att inga slags inköp skulle för

framtiden få göras utan öfverste-marskalkens, Äker-

hielms, bifall, i) — Hösten 1745 och till följe af

ökade penningebehof begärde Lovisa Ulrika att af

staten utbekomma ränta på sin brudskatt och på
sina s. k. paraphernalier; men Lagerberg satte sig

deremot, ehuru tlere bland de andra riksråden ville

göra henne till viljes.

Rådsprot. Febr. 1745.
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Ofvan uppräknade mer eller mindre vigtiga an-

ledningar till missnöje blefvo förstorade och utspridda

genom anhängarne af det gamla hofvet och genom
Mösspartiet, och ej minst genom den stora mängd
personer inom både högre-, medel- och lägre sam-
hällsklasser, hvilka med tanken på en skandinavisk

union önskat en dansk prins till tronföljare, eller

åtminstone en dansk prinsessa till tronloljarinna;

men nu hade i stället fått den af Ryssland påtru-

gade Adolf Fredrik och vid hans sida en stolt preus-

sisk, i st. f. en dansk och, som man hoppats, mild

och kärleksrik kronprinsessa. Lovisa Ulrika vidtog

väl en och annan åtgerd, för att, som hon hoppa-
des, vinna allmänhetens tillgifvenhet. Hon eller

Tessin lät pregla en skådepenning, som på ena sidan

visade hennes namn och å den andra ett af blom-
mor omgifvet hjerta med öfverskrift: alldeles svensk;

och när några dalkarlar skulle vintern 1745 erhålla

företräde vid hofvet, hade hon för detta tillfälle

inöfvat några dal-allmogens ord och talesätt ^). Den
kärlek, hon hyste för lärdom, vitterhet och sköna
konster, förvärfvade henne väl många och verkliga

vänner, men hvarken det ena eller andra hjelpte;

hon blef fortfararande af den stora massan misstrodd

och förtalad. Ett hennes missfall vintern 1745 på-
stods vara förorsakadt, enligt ena ryktet af häftig

och våldsam dans, enligt det andra af häftig och

otyglad vrede 2). Bönderna i Dalarna och Westman-
land hade våren 1745 fått i sitt hufvud, att hon
ämnade borttaga deras bränvinspannor och sälja kop-
paren för att derigenom bekomma medel till under-
hållande af en fransysk skådespelartrupp, och de

misshandlade en af Adolf Fredrik ditsänd värfnings-

officer, samt fastade hans fullmagt vid pålen ^). Den

') Sax. piin. br. Jan. 1745.

^) Detta sednare påstods äfven i bättre underrättade kretsar.

-') Danska min. bref. Jan. 1745.
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utmärkta ynnest, hvarmed Tessin omfattades, alstrade

ock rykten om oloflig förbindelse mellan honom och

kronprinsessan!); och en vindragare-ålderman ^) blef

våren 1745 anklagad för sädana vid glasen fällda

yttranden. Lovisa Ulrika vardt högligen förbittrad, och

fordrade sträng bestrafTning, och det så envist, att

') Dylika rykten omtalades också vid Gustaf deu tredjes

födelse. Med anledning af någon likhet i både anletsdrag och

lynne mellan denne konung och Tessin förekouimo de äfven seder-

mera, men blott sällan. — Bredvid och i fullkomlig motsats till

detta lösa sqvaller bör nämnas följande af Gustaf den tredje 1765
efter modrens uppgifter nedskrifna berättelse. Tessin hade fattat

för Lovisa Ulrika eti hrottsUq böjelse, och den så häftig, att han
gång på gång förföljde henne med sina kärleksförJclaringar, och

lät iche hennei; föraktfulla bemötande afvisa sig. Hon nödgades

slutligen omtala förhållandet för Adolf Fredrik, hvilken derpå lycka-

des öfverraska Tessin, just när denne kastat sig för Lovisa Ulrikas

fötter. Den härvid »jipkomna ordvexlingen slutade med Tessins ned-

läggande af sitt ämbete som. prins Gustafs guvernör, och med hans

aflägsnande från hofvet. Afskedet inträffade 1752, då således

äfven berörde knäfall skulle egt rum.

Vid dessa rykten och denna berättelse böra nedanstående om-
ständigheter tagas i betraktande. Först, att såväl Lovisa Ulrika

som Tessin voro så kända för sedlighet och äktenskaplig trohet,

att, med undantag af detta rykte, denna berättelse, ingen dylik

fläck hvilar på någonderas minne. — För det andra, att vid

Lovisa Ulrikas ankomst till Sverge var hon 24, men Tessin nära

50 år; och att när knäfallet, den sista kärleksförklaringen skulle

hafva skett, eller 1752, var Tessin 57 år gammal, och hade dess-

utom redan minst i två år stått till det unga hofvet och i syn-

nerhet till Lovisa Ulrika i ett förhållande af ömsesidig ovilja,

t. o. m. fiendtlighet. (Se 33:e uch 37:e kapitlen af denna del!)

— För det tredje, att preussiska, fransyska, danska, saxiska och

österrikiska minister-brefven frän Stockholm under åren 1745

—

1751

icke, oss veterligen, antyda något sådant förhållande: ehuru de

tre sistnämndes författare voro fiendtligt stämda mot både prin-

sessan och Tessin, och i sina berättelser skonade ingenderas svag-

heter. Danska minister br. d. 13 Jan. 1747 berättar väl, att

dylika vanrykten voro vid prins Gustafs födelse gängse: men för-

klarar dem vara alldeles falska. Gustaf den tredjes nyss anförda

berättelse står till de här ofvan anmärkta omstäudigheterna i en,

som det tyckes, olöslig motsägelse.

2) Eller bärare.
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det smutsiga målet måste till handläggning upptagas.

Man nedsatte ock för sådant ändamål en serskild

domstol, hvilken dock måste afiägga tysthetsed. Dess

utslag innehöll ock, att mannen fört lastcligt tal mot

konungahuset, men icke närmare uppgifter om, hvari

detta tal bestått. Han dömdes väl från lifvet; men
fick efter häftiga tvister mellan rådsherrarna slippa

undan med vatten och bröd samt fästningsarbete på

Marstrand 1). De utförligare handlingarna skulle för-

seglade förvaras, men kunde 18G7 icke återfinnas.

SJETTE KAPITLET.

DET UNGA HOFVET ÖFVERGAR TILL HATTPARTIET.

Sedan freden 1743 och 1744 i»lifvit stadfästad, stod

Sverge återigen framför det vanliga valet mellan sina

två olika framtidsbanor. Under närvarande omstän-

digheter visade de sig i följande gestalter. Den ena

var, att, åtminstone för det närvarande, afstå från alla

försök såväl till åter-eröfringar från Ryssland, som till

verksammare inbiandning i de stora europeiska ange-

lägeniieterna, och att deren.ot söka genom fred och

sparsamhet återhenita sig från den svaghet och skuld-

sättning, Karl den tolftes regering och 1741 års krig

efterlemnat. För denna åsigt talade flere allmänna

skäl, erfarenheten, lörsigtigheten, svagheten, nästan

nödvändigheten, likaså flere personer och personliga

drifljedrar, Fredrik och hans ålderdom och trötthet,

— Adolf Fredrik och hans stillsamma lynne och tack-

samhets-förbindelse till Elisabet, — Mössorna och de-

') Danska, franska, preuss. sax. och östen-, min. br
— Rädsprot. — Lovisa Ulrikas bref till kon. Fredrik den

andre. Königl. preuss. Haus-archiv, och till piios Aug.

Wilhelm i grefve Manderströms samlingar. — SveaHofr. protok.
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ras städse hysta fredskärlek, och slutligen de (lesta

svenskarna och deras både öfvertygelse och behof.

Den andra banan var, att, som det hette, upp-
rätta och upprätlhålia landets och folkets ära och
anseende, och att göra detta genom lysande hofhåll-

ning, genom kraftfull inblandning i andra staters an-

gelägenheter, och genom att icke blott afskudda 1743
års förbindelse till Ryssland, utan äfven, och till rätt

tydligt ådagaläggande af sin sjelfständighet, att uppträda

på ett nästan fiendtligt sätt mot samma mast. För
denna åsigt talade modet, stoltheten och rysshatet, det

sista än mer uppeggadt genom harmen öfver det på-

tvingade tronföljare-valet och öfyer Hysslands föroläm-

pande ans])råk våren 17441). Asigten öfverensstämde

med Hattarnas vanliga tänkesätt, och likaså med Lo-
visa Ulrikas personliga lynne och med hennes benägen-

het att understödja Preussen och sin der regerande

broder.

Denne furste och lians planer blefvo nu och

för en längre tid af stort inflytande på Sverges öden.

Hans hufvudsyfte var att erhålla de europeiska mag-
iernas stadfästelse på sina nyss från Österrike gjorda

eröfringar. Våren 1744 hoppades han att dervid er-

hålla understöd af Ryssland. Dä rådde ock ett

vänskapligt förhållande mellan honom och Elisabet,

hvarföre den sednare då för tiden gillade förbindelsen

mellan Adolf Fredrik och Lovisa CIrika. Men längre

fram drog sig Ryssland tillbaka från Preussen och

närmade sig till Österrike. Fredrik den andre vände

sig följaktligen också han åt annat håll och sökte nu

mera betrygga sin ställning genom förbund förnämli-

gast med Frankrike och Sverge. Ett bland målen för

hans önskningar blef således att genom Lovisa Ulrika

och Hattarna och genom uppkittlande af svenskar-

nas stolthet och krigslystnad förmå dem att icke alle-

nast slita vänskapsförbindelsen med Ryssland, utan ock

36. 200-206.



att med hotande åtbörder söka hindra nämnde inagt

Irån hvarje hjelpsändning till Preussens fiende Öster-

rike. Det var alldeles samma spel, som Frankrike

dret 1737— 1741 och då i afsigt att genom Sverge

hindra Ryssland från hvarje hjelpsändning åt samma
Österrike, Frankrikes dåvarande fiende. Det nya upp-

slaget af den gamla planen samt dess företeelser och följ-

der denna gångenskola längre fram utförligare berättas.

I detta kapitel sysselsätta vi oss endast med en bland

dess förberedelser, näml. med det unga hofvets, eller

rättare sagdt, med Adolf Fredriks öfvergång till Hatt-

och derigetiom ock till fransk-preussiska partiet.

Berättadt är, hur Adolf Fredrik i början sökte

iiälla sig utanför och öfver båda partierna; dock med
någon lutning till Mössorna; men ock, huru dessa

sednare sökte nedpruta värdet och antalet af de gåf-

vor och skepp m. m., som skulle skickas mot hans

tillkommande gemål, hvilket jemnte deras ifriga föror-

dande al en dansk brud hade pröfvat hans tålamod

och minskat hans tillgifvenhet. Samma omständig-

heter verkade naturligtvis än mer på den lifliga Lo-

visa Ulrika, och genast efter sin ankomst till riket

visade hon uppenbar ovilja mot nämnde parti och

lönades snart med samma känslor tillbaka; häldst

Mössorna med sina vanliga åsigter tyckte det unga
hofvets lefnadssätt vara alltför bullrande och kostsamt.

Vi hafva också berättat, huru Lagerberg, och i syn-

nerhet Akerhielm motsatte sig llere kronprinsessans

anspråk på j)rydligare bosättning och högre anslag.

Spänningen blef derigenom ökad, och gick redan nu
så långt, att några bland Mösspartiet ådagalade äfven

å sin sida en uppenbar likgilltighet t. o. m. stelhet.

Emedan tronföljare-paret snart råkade i oenighet

också med konung Fredrik, tyckes det, som hade ett

vänska|)ligare förhållande mellan denne sednare och

Mössorna bort inträda; men genom samma upprigtiga

yrkande på sparsamhet, som mot det unga hofvet,

hade Mössornas ledare ådragit sig äfven det gamlas
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missnöje. Sommaren 1744 ville näml., som berättadt

är, konungen företaga en utfart till södra Sverge för

att, som han sade, åtfölja Adolf Fredrik på några

dennes mönstringsresor; men, som man visste, för

att åt sig utvälja en ny älskarinna; och han begärde

penninge-anslag till denna så kallade mönstringsresa.

Men i rådet talade Akerhielm mot både resa och

respenningar. Bet vore, mente han, för honungen
opassande att såsom en andra person följa med på
en färd, der kronprinsen i egenskap af mönsterherre
vore den förnämsta; statskassan hehöfde derjemnte

förskonas från onödiga utgifter; allmogens hästar

likaså från onödiga kungsskjutsar, häldst mc under
andtiden. Konuiigen var dock envis, ^och under ett

sednare råds-sammanträde, vid hviiket Akerhielm hän-

delsevis icke infunnit sig, blefvo respenningarna be-

viljade. Men vid nästa sittning kom han åter tillstä-

des, och ville då omintetgöra det gifna bifallet,

eller åtminstone nedpruta den medgifna summan ; dock

båda delarna förgäfves. Vid samma tid har han ock

såsom öfverste-marskalk gjort konungen några före-

ställningar om beskafTenheten af dennes beryktade

smågunstlingar. Följden af så det ena som andra

blef, att äfven Fredrik vände sig från Mössorna. Men
emedan Hattarna sällat sig till det nya hofvet, blef

han till en tid stående nästan ensam och omgifven

af blott enskilda smickrare och gunstlingar. Gemen-
samt missnöje med Lovisa Ulrika alstrade dock under

loppet af åren 1745 och 1746, några försök till förso-

ning mellan honom och Mössorna, dock med föga

framgång. Också var han nu mera så förslappad,

att han ej kunde fatta något kraftfullare beslut eller

blifva föremål för några vigtigare beräkningar, och i

alla händelser egde Hattarna i Erland Broman ett

starkt band på den mer och mer svage mannen.
Mössorna förblefvo sig lika. Deras parti var

talrikt; men kunde ej heller under dessa år uppvisa

en enda man, som mägtade ordna och planmessigt



43

leda dess stridskrafter och företag. Akerhielm var

utmärktaste personligheten ; men i visst fall har

han mer skadat än gagnat. Med den ärligaste väl-

mening, men ock med den torraste och skonings-

lösaste upprigtighet uttalade han inför hade det gamla

och unga hofvet sina äsigter, hvilka, visserligen i sig

sjelfva sanna och välgörande, likväl genom tiden, en-

trägenheten och framställnings-saltet måste väcka ovilja.

Han uppretade derigenom mot sig och sina vänner

håda hofven ; men han gjorde ingen ti[)g för att till en

så framkallad strid uppställa, ordna och leda de strids-

krafter, som möjligtvis kunnat stå honom och hans

åsigter till tjenst. Han, liksom hans vänner, tycktes

fortfarande tro, att, blott man öppet uttalade san-

ningen, skulle hon ock utan allt annat menskligt till-

görande och blott genom egna krafter vinna den

afgörande segern.

Hattpartiets plan, uppgjord af Tessin, var att

vinna det unga hofvet för att sedermera genom det-

samma och måhända genom dess framdeles ökade

magt skyddas mot de efterräkningar, som skulle vid

riksdagen 1746 och med ledning af Serenii skrift

anställas, enligt hvad 1743 beslutadt var^). Att Hat-
tarna skulle redan från begynnelsen vara väl anskrifna

hos Lovisa Ulrika, det förstås af sig sjelft; de hade
talat för henne och mot danska prinsessan, och likaså

för frikostighet och mot sparsamhet i fråga om hen-

nes brudgåfvor och öfverresa till Sverge. En deras

medlem, Fredrik (jvllenborg, öfvertalade ock banken
att skänka henne en der pantsatt förgylld silfverser-

vis, värd 123,735 d. kp. m^). Några bland dem

') 36. 171.

-) Eller 14,998 lod silfver. Detta skedde i Oktober 1744;
se sax. min. br. d. 23 Oktober s. å. Men sedan detta slöseri blifvit

klandradt, uppgaf banko-deputationen i sin berättelse till Hemliga
Utskottet d. 11 Dec. 1747, att det skedde vid Gustaf den 3:es

födelse 1746, och att, liksom andra ämbetsverk det gjort, äfven

banken borde vid nämnde tillfälle visa sin vördnad och tacksam-
het för kronprinsessan.
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smickrade henne ock med förespeglingar om snar

tronbestigning och ökad konunga-magt. Detta, jemn-

tördt med Mössornas envisa sparsamhet och envisa fri-

hetssinne, måste inverka på en personlighet sådan som
hennes. Dertill kom nu en redan förut antydd före-

teelse på den yttre politikens fält. Under året 1744
gick konungen i Preussen öfver från Rysslands till

Frankrikes sida och sökte genom sin syster att der-

till öfverlala äfven Sverges regering. Lovisa Ulrika

var genast villig, och Hattarna likaså tillfölje af deras

gamla djupt rotade känslor af ovilja mot Ryssland

och välvilja för Frankrike. Stolthet, egennytta, öfver-

ensstämmelse i tycken och önskningar, och derjemnte

Tessins tunga, Frankrikes löften och Preussens loc-

kelser, allt bidrog att än mer fästa Lovisa Ulrika

vid Hattpartiet, hvilket för tillfället också sjelft antog

färg af de franskt-preussiska åsigterna. Enligt vanan

visade hon ock sina tänkesätt genast och oförtäckt.

Hennes redan hösten 1744 ådagalaggda ovilja mot
Mössorna halva vi berättat, och när vid samma tid

Preussen vunnit några betydliga fördelar mot Öster-

rike, lät hon deröfver anställa högtidliga fröjdebetygel-

ser, oakladt Elisabet, Adolf Fredriks välgörarinna och

Österrikes vän, måste känna sig deraf sårad; och hon

förklarade Preussens motståndare, Saxare och Öster-

rikare, lör ömkliga hntnJar, de der hörde jpå Jcnä

tigga hennes broder om fred.

Att deremot leda Adolf Fredrik från Elisabet,

hvilken medelst stora uppofTringar hade först genom-
drifvit och sedermera upprätthållit hans tronföljare-

val, och att i stället föra honom till Frankrike, som
var denna välgörarinnas fiende, och som tillika mot-

arbetat hans egna planer, detta blef och måste blifva

ganska svårt; likaså att förmå honom öfvergifva den

neutrala ställning, han dittills intagit. Redan vid Lo-

visa Ulrikas första ankomst, hade han meddelat henne

sitt beslut att, åtminstone så länge den gamle konun-

gen lefde, icke fästa sig vid något bland partierna.



Hon sade sig gilla åsigten i allmänhet; men tyckte

likväl, att, emedan Adolf Fredrik varit ett helt år i

Sverge, hade han bort lära lillräckligt känna alla för-

hållanden och således kunna stadga sitt omdöme och

göra sitt val. Med tilihjelp af Tessin och preussaren

Finckenstein m. fl. sökte hon ock under hela hösten

1744 öfvertala honom till ett sådant val, och fram-

kastade hvarjehanda derhän syftande ord, t. ex. att

han hörde reta, Jtvad han ville; han hörde visa sifj

vara en sjelfständig prins; — att han hörde fri-

göra sig från allt beroende af Byssland; — att

han hörde visa svenskarna det han icke vore någon
ryssk lydfurste; o. s. v. iVIan sökte ock genom ett

nytt nanm gifva den ifrågavarande öfvergången ett

mindre stötande utseende. Finckenstein anmärkte

näml. att, om kronprinsen icke ville och kanske ej

heller borde öfvergå till något visst parti, så borde

han dock för sitt uppförande och sina planer uppgöra

och följa ett visst system. Men Adolf Fredrik var

länge envis, t. o. m. obeveklig, till följe dels af tack-

samhet mot Elisabet, dels af det sunda och lugna för-

stånd, hvars omdöme ofta var säkrare än den snill-

rika men häftiga Lovisa Ulrikas; dels af gammal ovilja

mot Hattarna, Birkenfelds iordna anhängare; dels af

tänkesättet hos sin omgifning, inom hvilken funnos

många Mössor samt många anhängare af Ryssland

och England. Scrdeles verksam bland sädana och

mot Tessins inflytande var den från Holstein med-
förda gunstlingen Plessen, hvilken Frankrike sökte muta,

men förgäfves. Deremot lyckades man slutligen få

honom hemskickad, och den andra holsteinska gunst-

lingen Holmer åter inkallad. Också denne hade i

början gillat Mössornas åsigter; men blef, som nämndt
är, snart af Lovisa Ulrika med mycket besvär och

af Frankrike med mycket penningar vunnen. Adolf

Fredrik bestormades emedlertid och allt fortfarande

af sin gemål, af Tessin, af Finckenstein och seder-

mera ock af besagde Holmer, och prinsessan lät om-
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gifva, nästan bevaka liononi genom sina vänner Liewen
och en ölverste Hamilton för att så mycket möjligt

afstänga honom från hvarje förtrohgare umgänge med
andra sidans män. Längre fram och med kännedom
af hans personliga anspråk på Sleswig-Holstein, lät

också konungen i Preussen förstå, att han ämnade
understödja säd^ana Adolf Fredriks önskningar, i fall

denne ville understödja Preussens. Sålunda angripen

på alla sidor, och med alla tillgängliga både locke-

medel och skäl, gaf prinsen slutligen med sig, och

öfvergick i Februari 1745 frän sin förut innehafda

oberoende ställning till Hatt- och fransk-preussiska

partiets sida. Lovisa Ulrika hade segrat och deri-

genom åt Sverges både inre och yttre statskonst gif-

vit den rigtning, som sedermera i flere år bibehölls.

Följderna skola längre fram visa sig.

Vi hafva berättat, huru Tessin hjelpte till att

föra tronföljare-partiet öfver till Hattarnas sida. Mel-

lan honom och sistnämnde partis fordne anförare Karl

Gyllenborg hade emedlertid uppstått någon söndring.

Till följe af sjuklighet, ålderdom och motgångar, hade

Gyllenborg betydligen sjunkit i både mod, kraft och

anseende. Från flere håll berättades ock, att Tessin

med understöd af Holmer sökte bilda kring det unga

hofvet ett nytt parti, skildt från både Mössor och

Hattar, och åsyftande alt upphöja Adolf Fredrik till

regent och Tessin till konseljpresident. Förslaget,

kanske blott en lös tanke, blef dock snart öfvergifvet,

troligtvis derföre, att Tessin och hans personliga an-

hang icke var till dess genomförande nog starkt.

Det sammansmälte fördenskull omigen med det öf-

riga Hattpartiet, och det så mycket lättare, som led-

ningen också af det sistnämnda mer och mer öfver-

gick från Gyllenborg till Tessin, hvilken inom det-

samma fick utan motstånd intaga den främsta plat-

) Danska, franska, preuss., sax. och österr.
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SJUNDE KAPITLET.

FÖRSLAG TILL KONTJNGAMAGTENS UTVIDGANDE
1744-1746.

Redan under brytningarna 1741 omtalades, huru
hofvet i Paris började tröttna vid de utgifter och

besvär, som erfordrades för att muta och leda en

svensk riksdag med dess många medlemmar och

mångartade beståndsdelar, och huru samma hof der-

före önskade en utvidgning af svenska konungamag-
ten. Det liop|)ades att efter en dylik stafshvälfning

kunna med mindre både kostnad och besvär vinna

några gunstlingar och statsmän eller kanske sjellva

regenthuset, och att sedermera genom dem styra Sverge.

Knappt hade också Adolf Fredrik blifvit till tronföl-

jare utvald, förr än samma plan åter framkastades,

och nu till fördel för dennes person; ty, hette det,

den gamle konungen var numera alldeles oanvändbar.

Huru också en del af Mössorna hösten 1743 tänkte

på en dylik stafshvälfning, för att derigenom störta

de nu vid trenne riksdagar segrande Hattarna; detta

lösa och snart tystnande rykte är redan omtaladt.

En likartad plan blef dock straxt derefter med mer
styrka och allvar återupptagen; men denna gång af

det unga hofvet i förening med Hattarna och i rigt-

ning mot Mössorna. Genast vid första ankomsten
till Sverge lastade Lovisa Ulrika sina blickar och be-

räkningar på detta mål. 1 Oktober 1744 bad hon
sin konungslige broder lära Adolf Fredrik den vigtiga

konsten att vinna anhängare för att sedermera kunna
vinna ökad magt, och dessa hennes åsigter tyckas

hafva inom kort blifvit af hennes gemål antagna.

Planen fick oc^ understöd från flere håll ; — af Frank-
rike på grund af nyss anförda beräkningar; — af Hat-
tarna, hvilka sökte ställa sig in hos det nya hofvet
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för att sedermera bakom de?s rygg och bakom den

förstärkta konnnga-magten stå skyddade mot Mössor-

nas tillämriade räfster; — af en hop fattiga adels-

män, hvilka omöjligen kunde i egenskap af ombud
komma till riksdagen och således ej heller bekomma
andel i der utskiftade besticknings-medtd, och hvilka

derför önskade i stället andel i de befordringar och

belöningar, som den ökade konungamagten skulle

komma i tillfälle att gifva; — slutligen ock af den

icke obetydliga mängd personer, hvilka började tröttna

vid Frihets-tidens bråk och bullersamma uppträden.

Ofta och serskildt omtalas Tessin såsom den, hvilken

med mesta ifvern understödde dylika dei unga hofvets

planer i beräkning, sade ovännerna, att sjelf blifva

allrådande minister under en allrådande konung.

Säkert är, att sådana förslag redan nu icke blott

misstänktes, utan verkligen påtänktes, och t. o. m.

förehades; ehuru de först något sednare antogo en

mera bestämd formM.

ÅTTONDE KAPITLET.

FÖRBEREDELSER ÅREN 1745 OCH 1746 TILL ETT FÖR-
BUND MED PREUSSEN.

Under tiden närmast efter Adolf Fredriks tron-

följare-val skulle naturligtvis mellan Sverge och Ryss-

land råda en fast och förtrolig vänskap. Att den

likväl borde genom ett serskildt förbund ytterligare

och för framtiden stadfästas, det hade blifvit i sista

fredslutet intaget och i och med detsamma också af

ständerna gilladt. Utförandet blef likväl under nära

två års tid fördröjdt; ty det motarbetades i Ryssland

') Danska, franska, preuss.. sax. och österr. min. br

samt Lovisa Ulrikas bref till kon. Fredrik i Preussen. — Vol-

temats anekdoter.
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af bröderna BeslnschelT med vänner, och i Sverge af

Hattarna och af det unga hofvet, hviika begge sed-

nare ville häldre sluta sig till Preussen. Men af

kärlek till såväl holstein-gottorpska huset som till sitt

eget verk, Adolf Fredriks tronföljd, yrkade Elisabet

på förbundets afshitande, och i Sverge fördes samma
språk af Mössorna med Akerhielm och Lagerberg i

spetsen, hviika erinrade om rikets behof af tryggad

fred och om ständernas och hela folkets dermed
öfverensstämm;inde önskningar. Slutligen måste alltså

regeringen gripa sig an dermed, och till Petersburg

sändes som vanligt Cedercreutz. Denne lyckades

ock att d. 25 Juni 1745 afsluta ett inbördes skydds-

förbund, enligt hvilket man skulle till hvarandras

understöd lemna, Sverge 10- och Ryssland 16,000

krigarf^, samt Sverge 8 och Ryssland 12 krigsskepp.

Också under denna beskickning lick Cedercreutz mot-

taga stora ynnestbevis i ordensprydnader och gäfvor,

och vid afskedet höll han ett tal, fullt af tacksamhet,

värma och beundran ; allt med den påföljd, att man
i st. f. riksrådet började kalla honom ryssh-rådet

Cedercreutz, Vid samma tid yttrade Elisabet väl-

villiga tänkesätt mot svenskarna i allmänhet, och

serskilda mot Rysslands fordna vedersakare, Gyllen-

borg och Tessin. Allt tycktes sålunda vara fredligt

och godt.

Men i verkligheten var det långt ifrån godt.

Hvad som redan tidigt väckte Elisabets missnöje, var

det unga hofvets anslutning till Rysslands gamla fien-

der. Hattarna, och lutning till Rysslands nya fiende,

Preussen. Förhållandet till sistnämnde magt och frå-

gan om förbund med densamma blef vid denna tid

af så stort inflytande på Sverges öden, att vi för

ämnets närmare kännedom och klarare uppfattning

meddela nedanstående korta redogörelse.

Redan är omtaladt i), hvaruti den s. k. pragma-
tiska sanktionen bestod, och huru den blef under

1)31, 135.

Fryxells Ber. XXXVII. 4
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ilere års tid förnämsta föremålet för xlen europeiska

statskonstens beräkningar. Vi hafva likaledes sett,

huru djupt den ingripit äfven i Sverges historia, t. ex.

under åren 1726 och 1727 i striderna om wienska och

hannoveranska förbunden i), år 1734 i fråga om pol-

ska tronföljare-kriget'-), år 1739 i Hattarnas seger

öfver Mössorna 3) ocli år 1741 i krigsförklaringen mot
Ryssland'*). Afven under nu iiråga varande tiderymd

bief den af stor vigt fÖr värt fädernesland, så som
följande kapitel ådagalägga.

På upphäfvandet af besagde pragmatiska sanktion

arbetade Preussen för att rycka tiil sig Schlesien,

och likaså Frankrike för att lörsvaga den gamla med-

täflaren Österrike. På det sistnämndes sida ställde

sig dock England och Ryssland för att motarbeta

hvar sin granne, Frankrike och Preussen. Personliga

drifTjedrar tillkommo. Elisabet var uppbragt öfver

de stickord, med hvilka Fredrik den andre begabbade

hennes svagheter och tillika af ovilja öfver de schle-

siska krigen. Med anledning af dessa sednare kal-

lade hon nämnde konung för en trolös bedragare,

och blef i sådana tänkesätt stärkt genom sm lörste

minister Bestuschew, hvilken var mutad af Österrike

och England oc!i tillika harmsen öfver Frankrikes

försök att utverka hans afsättning. Båda partierna

ville vinna Sverge; det ryssk-engelska, på det Ryss-

land måtte utan fruktan för något anfall mot Peters-

burg kunna skicka sina härar Ull Österrikes under-

stöd; — och det fransk-preussiska, på det Ryssland

tvärtom skulle af fruktan för ett dylikt angrepp icke

våga nämnde lijelpsändning, och konungen i Preus-

sen serskildt för att få sina eröfringar från Öster-

rike bekräftade af Fredrik i den tredubbla egenskapen

') 31. 135—155.
2) 31. 211.

') 34. 44.

•) 35. 116.



51

af konung i Sverge, hertig i Pommern och landtgrefve

af Hessen-Kassel i).

Inom Sverge föreiunnos i detta hänseende två

olika äsigter. Den ena hyllades af Mössorna och af

största delen bland landets innevånare, hvilka visser-

ligen voro förbittrade öfver fäderneslandets lidna för-

luster; men till följe af vanmagt och nedslagenhet

ville undvika iivarje krig, ja till och med hvarje an-

ledning dertill, och således äfven det preussiska för-

bundet. Den andra åsigten ville genomdrifva nämnde
förbund om ock med fara af ett krig mot Ryssland.

På denna sida stodo Lovisa Ulrika af stolthet och af

kärlek till brodern och fosterbygden, likaså Hattarna

af gammal fiendskap mot Ryssland och al begär att

ställa sig in hos det unga hofvet, samt slutligen en

inom alla partier befintlig mängd svenskar, hvilka

önskade och hoppades genom preussiska förbundet

befria sig från det förödmjiikando beroendet af Kyss-

land.

De vigtigaste personerna å båda sidor voro Tessin

vid det unga hofvet i Stockholm och Bestuschew vid

det kejserliga i Petersburg; en hvar sökande störta

den andra, icke blott för att dymedelst genomdrifva

sina politiska åsigter och trygga sin egen ställning,

utan ock lör att tillfredsställa en personlig och ömse-
sidig fiendskap, hvilken i synnerhet å Bestuschews
sida var ganska häftig.

Striden gällde äfven de båda staternas inbördes

ställning. Elisabet och i synnerhet Bestuschew ville

med stöd af sitt nyss vunna öfvertag behandla Sverge

som ett lydrike; Tessin deremot ville befria både sitt

') Fersens Hist. skrift 1. 163, 164 uppgifva, att Frankrike

ville genom att stifta ett förbund mellan Sverge, Danmark och Preus-

sen bilda en nordisk motvigt mot Ryssland; men att detta kom till

fullkomUgl stadgande först efter riksdagen 1747. Sista uppgiften tyc-

kes dock vara ett misstag. Säkert är åtuiinstone, att under 1748
och en del af 1749 stod Danmark i viinskapligt förJiållaude till

Ryssland, men i ett ganska iiendtligt till Sverge.
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land och sin kronprins från det beroende, hvari båda

genom händelserna 1743 hade råkat.

Sådan var planen för det tiilämnade preussiska

förbundet och sådana de å ömse sidor talande per-

sonerna och skälen. Men när saken kom pä allvar

i fråga, utspriddes derom hvarjehanda rykten och

gissningar. Man påstod t. ex. innersta syftemålet

vara, att Preussen skulle få svenska Pommern i),

och Sverge i dess ställe sina fordna Ostanhafs-länder,

och att Frankrike skulle krossa sin artliende Öster-

rike, och att Danmark skulle genom Holstein mutas

till stillasittande; o. s. v. Sannolikt är, att mycken
öfverdrift förefanns antingen i dessa planer eller, hvad

troligare är, i dessa gissningar. Säkert är dock, att

förbundet skulle rigtas mot Österrike och Ryssland.

Elisabet betraktade det följaktligen med oblida ögon,

och afrådde Sverge från all slags delaktighet deri.

Men Lovisa Ulrika rådde tvärtom och med mycken
ifver, och hon understöddes af Hattarna, hvilka nu

1745 talade om Preussens stora magt och blifvande

kraftfulla biträde med ungefär samma löftesrika orda-

lag, som de år 1741 talat om Frankrikes eller Tur-

kiets. Adolf Fredrik ville dock ogerna stöta Ryssland

för hufvudet. I afsigt att ölvervinna hans betänklig-

heter började man fördenskull omigen framkasta de

vanliga föreställningarna, t. ex. att han, numera
hlifven kronprins, icke hörde for sin personliga er-

känsla mot Elisabet glömma sina politiska pligter

mot Sverge, d. v. s. att försvara dettas ära och fri-

het och att icke tåla något Rysslands förmynder-
skap. Tillika anmärktes, att för återvinnande af sin

egen och af Svcrges sjelfständighet kunde han ej

finna något bättre tillfälle än det nu erbudna preus-

') Enligt danska min. bref d. 14 Okt. är 1743, hade

Karl Gyllenborg då till Berlin afsändt en Stnckelberg för att er-

bjuda någon större eller mindre del af Pommern, i fall Preussen

ville medelst penningar och troppar understödja Sverge i ett nytt krig

mot Ryssland.
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siska förbundet m. iri, och när fredspartiet erinrade

om fördelen af de dryga underhållspenningar, Ryss-

land gifvit och gaf, svarades, att dessa voro ämnade
endast tiii en förgyllning) öfver de pålaggda kedjorna.

Sådana Hattarnas föreställningar fingo kraftigt under-

stöd af Rysslands öfvermodiga och förolämpande hand-

lings-sätt vid den tiden, och derlöre också af många
svenskars verkliga och varma öfvertygelse, och af Adolf

Fredriks egen sjelfkänsla samt af instämmande uppma-
ningar från Lovisa Ulrika och från preussiska både

konungen och sändebudet. Den förre befallde ock

det sednare att på allt möjligt salt uppsporra sven-

skarnas stolthet och att derigenom locka dem fram

pä skådebanan. När likväl detta bemödande rönte

mycket motstånd inom svenska både rådet och folket,

blef han mycket harmsen. Jag är, skref han, för-
vånad öfver svenskarnes undfallenhet för Ryssland.

Deras fruktan att misshaga en annan regent eller,

rättare sagdt, att misshaga dess minister, antyder

det skamligaste beroende, hvari en fri stat någonsin

kunnat råka, och är så mycket besynnerligare, som
svenskarna tillförenc visat för mycket snarare af
stolthet än af eftergifvenhet. Måhända voro dock

dessa ordalag mindre ett uttryck af konungens egent-

liga öfvertygelse, än en anvisning på de skäl, som
Finckenstein skulle till svenskarnas uppeggande an-

vända, och som han äfven använde. Förbundet

rönte likväl ett ihärdigt motstånd. Bland allmänheten

fanns visserligen mycken och rättvis förbittring mot
Ryssland, dock än mera trötthet efter kriget. I rådet

yttrade sig äfven Akerhielm, Lagerberg och Ceder-

creutz mot samma förbund, hvilket, mente de, skulle

snart rycka Sverge in i det öfriga Europas fejder;

en äsigt, som delades af rådets flertal och tillika af

den gamle konungen, hvilken i detta liksom i flere

fall ställde sig gent emot det unga hofvet. Under
en längre tid var detta förbund ämnet för regeringens

öfverläggningar, hvilka dock för den gången slutade
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så, att det unga hofvet och Hattarna antingen icke

kunde eller icke vågade detsamma gcnomdrifva, åt-

minstone icke innan ständerna blilvit hörda. Frågan
måste således til! nästa riksdag uppskjutas.

NIONDE KAPITLET.

BRYTNINGEN MELLAN ADOLF FREDRIK OCH ELISABET.

Vi hafva redan i föregående kapitel Sf4t de för-

sta kornen till denna fiendskap, samt af hvem och

pä hvad sätt de utsåddes. Här skola vi betrakta de

uppskjutande broddarna.

Oroad af förslaget om ett svensk-preussiskt för-

bund, lät Elisabet redan under loppet af 1745 dels

genom sitt sändebud, dels genom egna bref påminna
Adolf Fredrik om hans förbindelse till henne och der-

jemnte uppmana honom att aflägsna Tessin, såsom
den der stiftade ondt dem emellan. Men Tessin ville

stanna, och det unga hofvet ville, att han skulle

stanna, och han stannade. Man sökte likväl blidka

kejsarinnan genom skrilvelser från Adolf Fredrik och

från Lovisa Ulrika, genom serskilda beskickningar af

Henning Gyllenborg och Henrik Liewen och genom
att bjuda henne till fadder vid den förstfödde prin-

sens, sedermera konung Gustaf den tredjes dop. Men
så stort var Rysslands öfvermod och så djerfva dess

anspråk, att dessa höflighetsbetygelser, dessa verkliga

förödmjukelser icke gjorde dess stolthet tillfyllest.

Dertill kom, att Lovisa Ulrika stundom spetsade

sin hvassa tunga till gäckerier öfver Elisabets fel,

och det så oförsigtigt, att rykten derom hördes till

Petersburg. Emedan nu också det unga hofvet fort-

farande gynnade Tessin och arbetade för det preussi-

ska iorbundet, blef Elisabets och Rysslands ovilja

snarare ökad än minskad.
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Den gaf sig dock till en början luft förnämligast

i behandlingen af några liolsteinska angelägenheter.

Bröderna Bestuschew sökte mot Adolf Fredrik upp-

reta rysska tronföljaren Karl Peter Ulrik; ty de ville

genom så anstiftad oenighet försvaga det holstein-

gottorpska huset och partiet. Man sade den sist-

nämnde, att Adolf Fredrik hade våldsamt öfverända-

kastat det testamente. Karl Peter Ulriks far efter-'

lemnat; — att han tillställt Karl Peter Ulriks resa

till Ryssland i den baksluga beräkning att sedermera

kunna sjelf bemägtiga sig hela Holstein-Gottorp; —
att han sökt vinna Preussens understöd för sistnämnde

plan; — att han med försumlighet och eaennytta

förvallat administrationen ; — och att han ville för-

länga den under svepskäl af Karl Peter Ulriks ung-

dom och öfvergång till grekiska läran, och sistnämnde

äsigt blef verkligen framkastad och försvarad i en

ströskrift, utgifven af Adolf Fredriks gunstling Hol-

iner 1). Derjemnte lät rysska regeringen tillkalla Adolf

Fredriks yngre bror Augus-t, hvilken var förlnttratl

(ifver det sätt, hvarpå han blifvit från den hertigliga

administrationen undanträngd-;, och derföre, ankom-
men till Petersburg, förde sam ma språk som Bestu-

schew. Det ena med det andra verkade, och Karl

Peter Ulrik blef mycket uppbragt mot sin i Sverge

varande frände. För att ytterligare smickra den förre

och såra den sednare, ställde Bestuschew så till, att

Karl Peter Ulrik, ehuru blott 17 år gammal, förkla-

rades myndig, och att Adolf Fredrik följaktligen skildes

från administrationen af Holstein-Gottorp, och detta

utan att derom tillfrågas -^j. Man hotade ock med en

undersökning om det sätt, hvarpå samma administra-

tion l)lifvit vårdad; och man påstod, att gunstlingen

') Kassel-Archiv. Gehebes br. d. 2 Jan. 1747.

') i-.a Kapit.

•*) Frän ett annat håll berättas dock, att Adolf Fredrik sjelf

beijärl denna myndighetsförklaring; men der säges tillika, att den

blifvit utfärdad honom oåtspord.
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Holmer hade derunder sålt sysslan och begått flere

olagligheter, hvarföre ock Karl Peter Ulrik befallde

denne egentligen holsteinske ämbetsman att resa till Kiel

och der svara pS de gjorda beskyllningarna. Egent-

liga afsigten var dock, dels att såra Adolf Fredrik,

dels att från honom aflägsna Holmer, hvilken var

just den, som Lovisa Ulrika och Tessin företrädesvis

begagnade för alt öfvertala Adolf Fredrik till gillande

af deras franskt-preussiska planer. Det unga hofvet

deremot ville i det längsta skydda sin gunstling och åt

honom utverka befrielse från rättegången, eller åtmin-

stone från resan till Holstein. I sådan afsigt blefvo ock

egenhändiga och medlande bref frän Adolf Fredrik skic-

kade till både Karl Peter Ulrik och till brödren August.

Men svaren innehöllo icke blott afslag utan ock tvära

och stötande ord, och till och med förebråelser för

otacksamhet mot Elisabet och för obroderlighet mot
August. Adolf Fredrik blef mycket förtretad; men
förmådde hvarken skafla upprättelse åt sig sjelf eller

skydd åt sin gunstling. Såsom undersåte åt Karl

Peter Ulrik förklarade sig ock Holmer pligtig att lyda

kallelsen, och äfven villig; ty, sade han, jag skulle

eljest ådagalägga ett ondf samvete, och han anträdde

verkligen besagde resa. Lovisa Ulrika skref då och

bad Fredrik den andre söka skydda den förföljde vän-

nen; men oaktadt alla förböner blef denne vid an-

komsten till Kiel kastad i fängelse och der qvarhållen

i hela fyra år. ])et hade för honom varit lätt att

utträda ur Karl Peter Ulriks och inträda i Adolf

Fredriks tjenst, och att således stanna i Sverge och

undandraga sig både rättegång och förföljelse. Att

han ej ville begagna detta medel, och att han ej ville

genom en sådan åtgerd öka oenigheten mellan Adolf

Fredrik och Karl Peter Ulrik, tyckes ådadalägga, att

han hyste ädlare tänkesätt, än hvad motståndarne

iitspridde; en äsigt. som vinner stöd också deraf, att

han vid rättegångens slut blef af holsteinska regerin-

gen nästan helt och hållet frikänd. Att han mottog
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penningar al' Frankrike och sedermera öfvergick till

dess parti, tyckes dock vara säkert.

Under dessa brytningar hiel' Karl Peter Ulrik

våren 1745 angripen af en hotande sjukdom, och

genast hörde man hvarjehanda efterträdare-planer om-
talas. I händelse af storfurstens fråiifälle, ansåg sig

Adolf Fredrik vara närmsta arfvingen till hertigdömet

Holstein-Gottorp, och han sökte för sådnna sina an-

språk stöd hos konung Fredrik den andre. Men på

motsatta sidan uppträdde Kyssland af ovilja både mot
Adolf Fredriks person och mot Sverges förstärkande;

och likaså Danmark af fruktan för den klämda och

vådliga belägenheten mellan Sverge och Holstein,

ifall begge blefve beherrskade af en och samma
furste. Såväl Ryssland som Danmark önskade för-

denskull i händelse af ledighet förskalfa hertigdömet

åt Adolf Fredriks yngre broder, den omtalade x\ugust.

Men Karl Peter Ulrik tillfrisknade, h varigenom alla

dessa underhandlingar afbrötos. De hade dock, äfven

de, framkallat känslor, som än mer ökade förbittrin-

gen mellan medlemmarna af holstein-gottorpska ätten.

Oenigheten utbröt snart också mellan sjelfva huf-

vudstaterna, Sverge och Ryssland. Som sändebud i

Stockholm hade Elisabet en tid bortåt haft den sedan

Abo-freden bekante general Luberas. Genom mycken
egennytta hade likväl denne ådragit sig både sven-

skarnas och ryssarnas lörakt'), och tililka de sedna-

res ovilja för den partiskhet, han, såsom Bestuschew
påstod, visade för Sverge. Han blef nu från sin plats

afskedad och fick till efterträdare friherre KorfT, en

häftig och högmodig man, gunstling hos Bestuschew
och personlig ovän till Tessin. Derjemnte skref Elisa-

bet sjelf till Adoll Fredrik, och påminte om sina väl-

') Så beskrifves han i danska min. bref. 31 Aug. 1746,
och att han vid fredsniötet tog mutor af svenskarna, är redan
berättadt. Jfr 36. 99, 100, 162, Tessin och Tessiniana. sid. 114
säger, att han var utmärkt för ärlighet och heder [plein de pro-
hitc et dhonneur.)
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jierningar ocli bad honom aflägsna lu-nnes och Ryss-
lands fiende Tessin. För denne herre tycktes en

sådan framställning och från sådant håll vara mycket
hotande; men den hief i stället mycket fördelaktig

genom det kloka sätt, hvarpå han behandlade saken.

Elisabets och Rysslands ovilja blef nämligen af

honom tolkad inför det unga hofvet såsom en följd

af hans tillgifvenhet för prinsen och prinsessan ;
—

och inför allmänheten såsom en följd af hans kärlek

till fäderneslandet och till dess ära och sjelfständig-

het. Regge tolkningarna, i många hänseenden öfver-

cnsstämmande med sanningen, togo fart, och Tessin

steg betydligt hos både tronföljare-paret och allmän-

heten. Afven Adolf Fredriks besint att lösgöra sig

från förbindelsen med Ryssland och att afvisa dess

förödmjukande anspråk vnnno öfverallt svenskarnas

bifall. Man hörde omigen pä källare och kaffehus

häftiga utfall mot ryssarna, och sjeifva Mösspartiets

ledare, med all deras fredskärlek, kunde ej annat än

gilla och beprisa den sjelfständighet, det mod, prinsen

härutinnan ådagalade. När nu Ryssland icke kunde

på ofvannämnde sätt locka eller tvinga Adolf Fredrik,

sökte Restuschew underhålla och öka oenigheten mel-

honom och konungen. Rysslands genom Korff fram-

lemnade skrifvelser uttryckte ock vanligtvis ovilja

mot den förre och snu'ckrande artighet mot den sed-

nare; och icke utan åsyftad verkan. Man lyckades

väl förmå Fredrik att underteckna några bref, i hvilka

han för Elisabet förklarade sin tillfredsställelse med
det unga holvet, och sin Öfvertygelse om dess oskuld

till de gjorda beskyllningarna. Dessa förklaringar

vcro dock näppeligen a Fredriks sida upprigtiga, och

blefvo ej heller som sådana betraktade ai Ryssland, hvil-

ket derföre fortfarande framgick på den en gnns be-

trädda banan. Af harm mot det regerande Hattpartiet,

lät alltså hofvet i Petersburg stänga Rysslands hamnar
för den vanliga spannmåls-utförseln till Sverge. Norr-

ländningarna, som ledo af ssdesbrist, bädo då konung
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Fredrik utverka åt dem Elisabets tillåtelse att oaktadt

nämnde förbud få i rysska hamnar uppköpa sitt behof;

och detta beviljades; ty^ hette det i Petersburg, an-

söJcningen derom hade Jconimif från den gamle ho-

nungen oeJi icJce från Adolf Fredrik eUerfrån Hatt-

regeringen; och understödet var ämnadt åt norrländ-

ningarna, hvilka alltid visat sig fredligt sinnade

mot Byssland; men icJce åt det medlersfa Sverge,

som ådagalaggt motsatta tänkesätt. — V^id ett annat

tillfälle medgaCs denna spanmåls-utförsel; men med
villkor, att den skulle ske endast genom handels-

mannen Springer, hvilken var en förklarad fiende till

Hattarna. Förbittringen växte och alstrade ömsesi-

diga beskyllningar och rykten, sanna, halfsanna, falska.

Hattarna pästodo, att Ryssland sökte behandla Sverge

som en lydstat: och att, emedan Adolf Fredrik icke

ville låna sig dertill, änmade Elisabet låta vid nästa

riksdag förklara hans val olagligt och framkalla ett

nytt, o. s. v. Andra sidan påstod, att Adolf Fredrik

ville afsätfa konung Fredrik och förskafla sig enväl-

det; att Sverge och Frankrike sökte uppegga Turkiet

till krig mot Hyssland; och alt Adolf Fredrik för att

öfverskyla det broUsliga i sin otacksamhet och för att

ställa sig in med de nya landsmännen, oupphörligt

prålade ocb ståtade med sitt svenska sinnelag och sin

st^enska sjelfständighet, eller, som man uttryckte sig,

oupphörligen koketterade med sin svenskhet. Sä upp-

retade man sig å ömse sidor, och måhända hadere-

dan nu krig utbrutit, så framt icke sjeifva regenterna

satt sig deremot; Fredrik af kärlek till lugnet och med
understöd af Mössorna; och Elisabet af kärlek till sitt

verk, det svenska tronföljarevalet ; några trodde älven

derföre, att Kari Peter Flrik, som numera var en

biand Adolf Fredriks liätskaste fiender inom Ryssland,

hade börjat väcka hennes misshag genom en nästan

afgudisk beundran lör den af henne hatade preus-

siska konungen.
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På denna punkt stod tvistefrågan mellan Sverge
och Ryssland, när riksdagen 1746 öppnades.

TIONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1746-1747.

BESLUTET OM RIKSDAG.

Enligt sista riksdagsbeslutet skulle ständerna sam-
manträda i medlet af September 1746 och enligt träffad

öfvcrenskommelse genast och till slutlig behandling före-

taga de uppskjutna tvänne frågorna om räfst med
krigets tillstäilare, och om upprättelse åt några 1739
och 1741 afsatta ämbetsmän '). Begge punkterna voro

lör Hattpartiet mycket hotande. Mössornas och t. o.

m. allmänhetens gamla förbittring hade under sist för-

flutna år snarare till- än aftagit; emedan Hattarna

tycktes förbereda ett nytt krig mot Ryssland, och

detta alldeles som 1741, förnämligast till följe af

Preussens och Frankrikes gemensamma tillställningar

och blott med den skilnad, att det 1741 var Frankrike

och 1746 Preussen som i främsta rummet och verk-

sammast arbetade på den åsyftade brytningen. Dertill

kom mångas, och isynnerhet allmogens fortfarande

missnöje öfver sista riksdagens företeelser, stämplin-

garna, blodbadet på dalkarlarna, danska prinsens ute-

stängande, den rysska skyddlingens utkörande, o. s. v.

Det var klart, att under sådana omständigheter skulle

Hattarna söka så länge möjligt uppskjuta det hotande

riksmötet. Vid frågans åtgörande borde såväl konungen
som kanslipresidenten haft mycket att säga; men detta

blef icke händelsen. Gyllenborg, af ålder förslappad

och af olyckor nedslagen, var tillika högst orolig

Öfver det försteg, Tessin mer och mer vann inom

') 36. 170, 171.
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både Hattpartiet och det unga hofvet. Man påstod

t. o. ni. att den nu mera gamle kansli-presidenten

tidtals ville aC sådan orsak gå ölVer till konungen

och till Mössorna ; men att han icke vågade det af

fruktan, aft Frankrike kunde i ty fall framlägga åt-

skilliga äldre för honom menliga papper i). Förhål-

landet med den gamle konungen var af ungefär lika

art. [ sitt hjerta hyste Fredrik bestämd tillgifvenhet för

Mössorna; men att med kraft uppträda på deras sida,

dertill var han för gammal, för slapp och tillika för

rädd; fruktande som vanHgt, att Hattarna skulle i

ty fall olTentligt angripa hans osedliga lefnad, och

denna gång hans nya frilla, fröken Horn. Man sökte

dock sporra honom till ökad verksamhet. En dag

våren 1746 anträfTades i den kungliga sängkammaren
ett bref, hvari lästes följande varning. Trogna under-

såtare vilja härmeddst säga Eder, att fransha par-

tiet ämnar vid nästa riksdag förskaffa kronprinsen

konungsligt envälde. Derföre akten eder! Hvarifrån

skrifvelsen kommit, kunde ej utrönas; och afsigten

blef ej heller vuimen. Konungen hade numera hvarken

själs- eller kroppskrafter nog för att på något verk-

sammare sätt kunna eller ens vilja i händelsernas

gång ingripa. Resagde tvänne herrar, ehuru stående

på samhällets högsta platser, utöfvade således på riks-

dagsfrågan liksom på de flesta oiTentliga angelägen-

heterna föga inflytande.

Mössorna, understödda af både förra riksdags-

beslutet och allmänna tänkesättet, yrkade emellertid

på riksmöte, och det med mycken ifver. Några

bland Hattarna talade väl för uppskof och föreburo

som skäl, att man inom sex år, haft tre riksdagar,

och att man således för denna gång både kunde och

borde först efter andra sex är hopkalla en ny sådan.

Men detta skäl var så godtyckligt och svagt, att Hat-

') Några sådana af större vigt har likväl författaren icke

utrikes arkivet i Paris sett.



62

tärna icke vågade på detsamma grunda ett afgörande

Nej! De vågade ej heller utan ständernas bifall af-

sluta det preussiska lörbundet, hvilket dock Fredrik

den andre och Lovisa Ulrika mycket påskyndade.

Följden blef, att efter långa tvister för och mot, be-

qvämade sig ändtligt^n Hattarna till bifall.

Men då yppades olika åsigter om den stad, der

ständerna borde sammanträda. Hattarna önskade
Stockholm för att lättare erhålla biträde af sina många
anhängare bland hufvudstadens yngre ämbetsmän,
och i synnerhet bland dess officerare. Men just af

denna orsak talade Mössorna för Norrköping. Hat-

tarnas mening segrade dock; utom de vanliga skälen i),

äfven derföre, att nian saknade nödiga medel till be-

täckande af de kostnader, flyttningen till Norrköping

skulle förorsaka. Riksdag blef fördenskull utlyst att

Öppnas i Stockholm den 15 September 1746 -).

ELFTE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1746-17 47.

MÖSSORNAS KÖKBEREDELSEK.

Redan genom föregående berättelser känna vi

den ovilja, den förbittring, hvarmed en stor del af sven-

ska allmänheten och i synnerhet Mössorna betraktade

Hattpartiet, till följe af rådsombytet 1739, krigsförkla-

ringen 1741, krigsolyckorna 1742 samt riksdagsrän-

korna 1738, 1740, och 1742. Också efter sistnämnde

riksdag hade missnöjet växt till följe dels af åtskilliga

förordningar rörande rikets bank- och mynt-förhållan-

den, dels af (let nu framträdande förslaget, att till

fördel för Preussen och Frankrike inleda Sverge i en

ny missämja, kanske i ett nytt krig mot Kyssland. Der-

') 34. 98.

') Danska, sax., österrik, mi n. bref samt rådsprotok.
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till kom [örfrytolsen öfver det unga hoiVels stolthet,

lierrsk- och i)rakt!ystnacl, samt öfver dess uppendag-

liga partiskhet lör Hatfarna. Hvad Mösspartiet under

dessa omständigheter önskade, var egentligen det-

samma, som 1742, nämligen att ur rådkamma-
ren bortvisa Hattarna; att dit återinsätta Bielke och

Bonde med liktänkande vännner; att inlöra sparsam-

het; att betala rikets skuld; att främja dess naturliga

näringar, och att i sammanhang härmed bibehålla fred

med grannarna samt undvika hvarje förbutid, som
kunde den samma störa. För att i sådan rigtning

bearbeta täidosättet öppnades inom V^etenskaps-Aka-

tiemien en häftig strid till försvar lör jordbrukets

företräde framför fabriksyrket, om hvilket uppträde

mera framdeles. Tillika utspriddes llere smygskrifter

och bland andra en utomlands tryckt uppsats kallad:

En redlig svensks påminnelser till sina landsmän
vid närvarande riksdag^]. Inom det lilla utrymmet
af ett enda ark framlades der de hufvndsakligaste

skäl, som kunde åberopas, och de vigligaste åtgerder,

som borde vidtagas. Der blefvo som osvikliga san-

ningar inpreglade, att Sverge numera omöjligen Jcunde

från Byssland återtaga, hvad det under sin olycTcs-

tid förlorat och formligen afträdt; — att Byssland
alltid mot Sverge betett sig, som en fredlig naho och

välsinnad vän; — att Sverge fördensJcull borde sjelft

hålla fred med Byssland och således icke reta det

genom ett med Preussen ingånget närmare förbund;
— att svenska folket icke borde låta förvilla sig

genom de arga menniskor, hvilka medelst tillställning

af det förra kriget ådragit sig ett drygt och fasligt

ansvar, och nu aktade föga, o?n fäderneslandet ånyo
störtades i olycka, allenast de sjelfva derigenom
kunde afböja en välförtjent räfst. Men, hette det,

skonom dem icke, kräfvom ur deras brottsliga hän-

') Befintlit; i Brokinds arkiv bb.nd Handl. om riksdagen

1738 och 1739 fotio.
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der våra landsmäns lif, våra kassors fordna behåll-

ningar, och vårt fäderneslands fordna välstånd och

ära, hvilka alla, det ena som det andra, genom dem
gått förlorade. Ja t just dessa herrar äro de, som
J^örorsaJcat vår både in- och utvertes ohjclca, och nu,

och oahtadt sista riksdagens uttrycMiga föreskrift

om fredens bibehållande, söka de genom^ preussiska

förbundet inveckla oss i nya vidlyftigheter. Vår
egendom, vår frihet, vårt fädernesland stå i största

fara, så länge styrelsemagten hvilar i sådana hän-

der. Låtom oss fördenskull aflägsna dem ur råds-

kammaren och dit återinsätta de prisvärda herrar, som
1739 blefvo offer just för deras välmening och redliga

hjertelag mot oss och mot vårtfädernesland. Många i

denna skrift förekommande uppgifter och tankesliit

voro sanna, bindande och af stor vigt, och borde såle-

des på aHmänheten göra djupt intryck. Detta blef dock

i någon mån försvagadt därigenom, att uppsatsen tillika

innehöll en för svensk stolthet motbjudande hotelse om
Rysslands magt, och ett sanningsvidrigt och i sven-

ska öron missljudande beröm för Rysslands statskonst

ocli fredskärlek, och derigenom att dessa beståndsdelar

liksom åtskilligt annst tycktes antyda ett till någon

del rysskt ursprung. Allt detta måste stöta de flesta

svenska läsare i synnerhet nu, så nyss efter rysska

kriget, och efter rysska hjelptropparnas besök, och

just under det, att rysska sändebudet KorlT genom ett

i hög grad öfvermodigt uppförande retade alla sinnen.

Inom riket hade vä! Mössorna på sin sida konun-

gen, dock, som nämndt är, mer till namnet än gagnet.

Bland landets innevånare kuude deremot par-

tiet räkna på flertalet; på en del af adeln, i

synnerhet den besutna ; på en än större del af

presterna och pä nästan hela bondeståndet, och i

synnerhet på alla finnar, hvilka fortfarande voro mot

Hattpartiet mycket förbittrade med anledning af både

det förra och det, som man tyckte, nu tillämnade

nya rysska kriget. Bland främmande magter räknade
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man dels på England, som ock vid riksdagens början

försköt 5000 pund steriing, dels och än mera på
Ryssland, hvars regering troddes hafva till utdelning

skickat 200,000 rubel för adelns och 300,000 för de

tre ofrälse ståndens och serskildt 2000 dukater för

Ungern Sternbergs räkning. Elisabet lät ock anställa

några tropprörelser utefter gränsen för att derigenom

skrämma på Hattarna.

Säkert är. att Mössornas åsigter voro af det

ojemnförligt största antalet svenskar hyllade, visser-

ligen mer eller mindre medvetet, mer eller mindre
öppet; men i allmänhet med öfvertygelse om deras

rättvisa och sanning; likaså, att bland denna sidas

anhängare fuiinos mänga män, utmärkta genom för-

mögenhet, sjelfständighet, kunskaper och fosterlands-

kärlek. Att de likväl under riksdagen 1742 och 1743
besegrades, detta hafva vi redan berättat, och tillika

orsakerna och äfven följderna; nämligen, att partiet

blef genom sitt nederlag försatt i ett tillstånd af slapp-

het och upplösning. Detta fortfor och till och med
ökades under åren 1745 och 1746; ty til! de förra

ännu fortverkande orsakerna kom en ny, och den af

stort inflytande. Genom tidsomständigheternas gång

och just genom sin fredskärlek hade nämligen Möss-
partiet kommit och måst komma att stå på samma
sida som Ryssland, hvilket af förut angifna orsaker

likaledes ville undvika krig. Rysska sändebudet hade
derigenom blifvit och måst blifva en bland freds- och

Mösspartiets ledare; och detta sändebud, friherre KorfT,

utmärkte sig just under närvarande tid och gång på
gång genom en stötande högdragenhet och djerfhet vid

framställandet af Rysslands ofta i sig sjelfva föroläm-

pande anspråk. Förhållandet uppretade och måste i

hög grad uppreta heders- och sjelfständighets-känslan

hos svenskarna i allmänhet, äfven inom Mösspartiet,

ingen bland dess anseddare medlemmar och minst

en Rielke, Ronde, Lagerberg eller Akerhielm ^ ville

ingå i xkamratskap med en dylik person, ej heller

Fryxells Ber. XXXVII. 5
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i bolag med Sverges mest fruktade och hatade granne,

i synnerhet sådan som denne 1746 uppträdde. De,
som skulle jemnte Korff leda partiet, blefvo förden-

skull en Hedman eller en Springer, med sina gelikar,

hvilka icke åtnjöto något personligt anseende. Hvarje
ädelsinnad, hvarje svensk-sinnad anhängare af Mös-
sornas åsigter drog sig fördenskull, liksom hufvud-

männen. ogillande tillbaka från den slags uppenbarelse

af fredspartiet, för hvilken en Korff och en Springer

stodo i spetsen. 1 detta nästan oundvikliga förhäl-

lande ligger en bland orsakerna till den brist på sam-
manhållning och kraft, som oaktadt den växande för-

bittringen mot Hattarna, likväl vid riksdags-förberedel-

serna 1746 utmärkte Mösspartiet, och sedermera äfren

denna gäng förberedde dess nederlag i). En icke obe-

tydlig förlust var ock, att den högt ansedde Sven
Lagerberg just vid riksdagens början afled.

TOLFTE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1746—1747.

HATTPARTIETS PÖRBEREDELSER.

Hattarnas närmaste syfte vid denna riksdag blef

att om möjligt afböja, och, om detta icke lät sig

göra, att försvaga och tillbakaslå Mössornas tillämnade

anfall.

I första hänseendet blefvo flere förslag till sam-
manjemnkning gjorda; mest af Tessin och medelst

att vända sig till den medlande Gustaf Bonde, dock

förgäfves ; emedan Mössorna misstänkte Hattarnas

afsigt vara endast den att stifta misstroende och oenig-

het mellan sina motståndare.

Danska, franska, sax. och österr. mia. bref.
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Striden kunde således icke undvikas, och det

gälide nu att till dess utkämpande skaffa sig rätt

många och starka bundsförvandter. Som vigtigast

bland alla sådana räknade Hattarna pä det unga hor-

vet, om hvars ynnest och biträde man sökte ytterli-

gare förvissa sig genom löften om påskyndad tron-

bestigning och ökad konungamagt^]; — förslag, väl-

komna i sig sjelfva, och äfven såsom medel att lättare

Lienomdrifva det eftersträfvade preussiska förbundet.

Tillika sökte Hattarna bibringa tronföljare-paret den
öfvertygelsen, att ett bolag, bestående af det gamla
hofvet, Mössorna, Ryssland, Danmark och England,

ämnade undantränga Adolf Fredrik och tillställa ett

nytt tronföljare-val. Såväl konungen i Preussen som
llere andra personer kimde dock omöjligen tro, att

Elisabet ville sålunda tillintetgöra sitt eget verk, och

sjelf lät hon genom en offentlig förklaring vederlägga

hvarje dylikt rykte. Det tyckes dock, som det unga
hofvet och i synnerhet Lovisa Ulrika allt framgent

hyst sådana misstankar, liksom säkerligen många
anhängare af danska partiet ännu hyste sådana åtmin-

stone önskningar. Till följe häraf slöt sig ock det

unga hofvet än mera till Hattarna. Dessa trodde sig

ytterligare kunna räkna på officerarne vid gardet och

artilleriet, pä en stor del af den yngre och fattigare

adeln, på största delen af borgare-ståndet, i synner-

het riksdags-ombuden från Stockholm, och slutligen

och kanske allramest på det allmänna och starka ryss-

hatet. Bland utrikes magter räknade man på Preus-

sen och Frankrike, hvilka äfvcn begge två visade sig

verksamma, det förra dock förnämligast med ord,

det sednare med både ord och gerningar. Af sådana

') Samtidiga ministerbref omtalade flere gånger, huru en

mängd personer trodde, att Hattarna ämnade vid 1746 års riksdag

förmå konung Fredrik att nedlägga regeringen; — och danska,

fransyska, saxiska och österrikiska sändebud inberättade som säkert,

att Hattarna med Tessin i spetsen ämnade förhjelpa den på tronen

uppstigande Adolf Fredrik till envälde eller åtminstone till ökad magt.
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beståndsdelar sammansatt och af sådana krafter iin-

derstödt, var det Hattparti, som giek riksdagen 1746
och dess strider ti!l mötes.

Betraktom nu dess förberedande rustningar! De
voro hvarken lå eller obetydliga, Frankrike, den ena

utrikes bundsförvandten, plägade åt sina svenska an-

hängare utdela 100,000 Ecus de banque för hvarje

mellan riksdagarna lörtliitet år, och 200,000 till hvarje

riksdag. Nu och för tillfället skickades betydliga sum-
mor mest ämnade åt riddarhusets fattigare niedlem-

mar, och derjemnte 300 (?) oxhufvud vin, deraf 20
åt Plomgren och 20 åt Kierman till begagnande vid

dessas parti-gästabud. Den andre bundsförvandten.

konungen i Preussen, sände icke penningar, så vidt

vi känna, men i stället råd och uppmaningar, i syn-

nerhet till sin syster. Det unga hofvet utvecklade

ock mycken verksamhet. För att vinna anhängare,

företog det 1745 och än mer nyss före riksdags-

manna-valen 1746 resor genom flere landsorter t. ex.

Uppland, Westmanland, Wermland och Westergötland:

derunder beledsagade af Klas Ekeblad och Henrika

Liewen, hvilka, sade man, skulle meddela upplysnin-

gar och råd om bästa sättet att vinna allmänheten.

Från dessa resor omtalades ock mänga dels verkliga,

dels diktade ord och handlingar, bland hvilka några

ganska väl kunnat vara och säkerligen också voro

uttryck af ärlig välmening; men hvilka alla blefvo af

motpartiet framställda som lockfogels-toner och skåde-

spelare-knep. Man påstod nämligen, att det unga

hofvet sökte under dessa mönstringsfärder locka både

soldater och befäl genom en ovanlig grad af vähilja

och frikostighet; — att Lovisa Ulrika i samma afsigt

stundom medförde och för folket och soldaterna visade

den då blott fem månader gamle prins Gustaf, klädd

i de blå och gula svenska färgerna; — att hon inöfvade

några vanliga ordalag för att sålunda kunna tala sven-

ska med allmogen i landsorterna och med professo-

rerna i Ujipsala, hvilka sednare, äfven de, besöktes
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och begåfvades; — att hon i sistnämnde stad lofvade

på sin bekostnad iståndsätta det förfallna gustavianska

gralkoret; — att hon t. o. m. besökte Ungern Stern-

berg på dennes landtgods och begåfvade honom med
en dyrbar snusdosa, ehuru hon ansåg honom för en

dålig menniska'). Om följden af dessa resor berätta

anhängarne, franska sändebudet, att de lyckades för-

träffligt, och det preussiska, att Lovisa Ulrika vann
många hjertan; — men motståndaren, saxiska sände-

budet, att tronföljare-paret derundor ådrog sig, Adolf

Fredrik allmänhetens missaktning genom sina barnsliga

och innehålls-tomma samtal, och Lovisa Ulrika all-

mänhetens ovilja genom sitt högdragna uppförande

och sina skarpa ord. Troligtvis ligger någon sanning

i båda beskriiniiigarna. Det unga hofvet nöjde sig

för öfrigt icke med dessa åtgerder, utan tillgrep äfven

mutor. För att erhålla dertill nödiga medel, lånade

Adolf Fredrik penningar på flere häll och bland andra

af en bror till Axel Löwen, hvarjemnte han skickade

Liewen till franska sändebudet med anhållan om be-

hötligt förskott. För samma ändamål ville ock Lovisa

Ulrika utbekomma från Preussen 30,000 riksdaler,

hvilka fadern åt henne testamenterat. När detta icke

förr än ett år sednare kunde ske, lät hon, för att få

de behöfliga medlen, pantsätta sina juveler och bar

under tiden oäkta Som medhjelpare vid riksdags-

rörelsen tillkallade Adolf Fredrik den fordna holstein-

ska gunstlingen Plessen, och Lovisa Ulrika bad sin

bror, att preussiska sändebudet Finckenstein, hvilken

kände alla svenska förhållanden, måtte få ännu en tid

stanna i Stockholm. Man sökte tillika skafiTa sig rör-

liga och oförskräckta handtlangare af lägre ordning.

Redan under förra riksdagen hade Hattpartiets anhän-
gare gardes-kaptenen Börje Filip Skeckta utmärkt sig

genom ett djerft, nästan öfverdådigt lynne. Man

') Mechant homme. Berättelse om besöket och omdömet
förekomma i hennes eget bref till brodern.
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sökte fördenskull vinna honom och hans biträde

också för den nu stundande, och man lyckades. Han
hade ock en broder vid namn Magnus, en man af

samma lynne, men ledigare tunga, hviiken följt

med de frivilliga, som 1733 reste till Danzig för att

ingå i konung Stanislai tjenst ^i , och sedermera
stannat derute och var för tillfället major i preussi-

ska hären. På Lovisa Ulrikas begäran fick han dock

tillåtelse att till Sverge återvända. Desse två bröder

antogos nu bland det unga hofvcts riksdags-handt-

langare och åtogo sig utan betänklighet de mest
betänkliga uppdrag och gingo i sin ifver ej sällan så

långt, att de skadade både sig sjelfva och den sak,

de skulle försvara.

Hattarna sjelfva och deras anförare voro likaledes

mycket verksamma. Tessin säges hafva pantsatt mycket
af sitt silfver för att anskaffa de för riksdags-utgifterna

nödiga medlen. Man sökte derjemnte att omigen

uppreta svenskarnas fiendtliga sinnesstämning mot
Ryssland, hviiket denna gång gick så mycket lättare,

som hofvet i Petersburg dertill på det kraftigaste sätt

medverkade genom den stötande beskaflenheten af

både sina anspråk och sin underhandlare. För att

dessutom rentvå sig sjelfva sökte Hattarna inbilla

allmänheten och i synnernet bönderna, att några högre

befälhafvare af Mösspartiet varit förnämsta orsaken

till krigsolyckorna i Finnland 1742"'^). I sistnänmde

landsort hade, som vi veta. Hattarna att kämpa mot
en mycket vidrig sinnesstämning. De läto fördenskull

i samråd med franska sändebudet ditskicka Fiibian

Wrede. försedd med franska penningar och meil en

mängd porträtter af Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika

för att genom utdelande af såväl det ena som det

andra besegra finnarnes ovilja. I dylik beräkning

reste äfven Palmstjerna genom Östergötland och, som
det säges, hade både han och Wrede betydlig fram-

') 31. 124.

2) 36. 223, 22'.,
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gång, så att mänga Hattar blefvo valda till riksdags-

män, t. o. m. i Finnland. Stockholms borgerskap,

som vanligt under ledning af Plomgren och Kierman,

valde nästan endast Hattar.

Vi hafva sett partierna och deras förberedelser,

och vilja nu höra de främmande sändebudens omdö-
men, rörande så det ena som andra. Dansken sade:

Mössorna våga intet, Hattarna allt; ryssen sade:

Mössornas bästa hufvud vilja ej deltaga i striden

utan hålla sig stilla, hvarföre ock Hattarna sJcola

segra; engelsmannen sade: ryssen är så mägtig, att

han Jean säga: detta är min vilja och befallning!^)

preussaren sade: Mössorna äro mycket talrika och

få i hemlighet understöd af Myssland och af den

gamle konungen, men skola dock näppeligen segra;

ty Hattarna äro bättre ordnade och stödjas af det

unga hofvet-).

TRETTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1746-1747.

VALET AF LANDTMARSKALK OCH HEMLIGT UTSKOTT.

På bestämd dag öppnades riksmötet, och emedan
Karl Gyllenborg var af sjukdom hindrad, höll Tessin

det vanliga helsningstalet, och med sin vanliga skick-

lighet, sin vanliga framgång. Riksdagens medlemmar
voro dock af mycket olika tänkesätt. Adeln bestod

till ungefär lika delar af Hattar och Mössor; pre-

sterna, hufvudsakligen af Mössor, dock med starkare

') Sic volo, sic jubeo.

-) Danska, franska, preuss., sax., österr. min. bref.

Rå ds pr o t. Lovisa Ulrikas bref till konung Fredrik, befintl. i

Berlin Königl. Hau3-.\.rchiv,
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inblandning af Hattar än förut, borgareståndet för det

mesta af Hattar, bondeståndet nästan uteslutande af

Mössor. Mellan sä jemnstarka magter kunde häftiga

strider förutses, hvarföre ock konung Fredrik med
vackra ocb värdiga ord uppmanade till lugn och för-

dragsamhet. I afsigt att förekomma alla olagliga och

vanhedrande uppträden beslöt ock adeln att söka un-

der öfverläggningarna iakttaga mer lugn och ordning

än vid föregående riksdagar stundom varit händelsen.

Första striden gällde, som vanligt, besättandet af

den vigtiga landtmarskalks-platsen. Många personer

blefvo omtalade, men blott tre kommo på allvar i

fråga, nämligen Klas Ekeblad, Tessin och Ungern

Sternberg.

Den sistnämnde. Mössornas man, hade inom eget

parti att strida mot det misstroende, hans svaga upp-

förande under riksdagen 1748 alstrat. Men han lof-

vade bättring, och KorfT utbetalade, säges det, 2000
dukater för att dels vinna honom sjelf, dels genom-
drifva hans val. Mössorna hade ej heller någon bättre

person att tillgripa, och föreslogo derföre honom och

ingen annan.

På Hattarnas sida egde Tessin och Klas Ekeblad

hvar sitt parti. Tessin ville verkligen erhålla platsen i),

och hade redan i Juni 1746 lofvat Lovisa Ulrika

att i händelse af anbud mottaga den-); men inför

allmänheten förklarade han sig liknöjd. Jag vill, sade

han, sökas, icke söka. Mot honom höjdes ock många
röster och af många skäl. Redan i egenskap af

riksråd hade han aldrig bort komma i fråga''). Dess-

') Detta påstås af både Lynar och Finckeustein. (Preuss.

min. br. d. 27 Jun. 1746.) 1 Tessin och Tessiniana (sid. 115),

säges med stöd af Tessins egna anteckningar, att han »icke åstun-

dade denna värdighet.»

*) Enligt hennes eget bref den 19 Juni 1746 till konung

Fredrik i Preussen, befintligt i Berlin, Königlich. Haus-
Archiv.

=>) Se 34. 8. 36. 16.
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utom hyste icke blott Mössorna, utan ock många
Hattar en ej ringa grad af ovilja mot hans person.

Ständerna, hette det, höra icke med så högt förtro-

ende hedra den man, som sjelf i sitt förtroende upp-
tager klandervärda och föraktliga menniskor. Han
motarbetades ock af Palmstierna och, åtminstone till

en tid, af franska sändebudet, hvilket beskref honom
och förhållandet med följande ord: Tessin hlifver

ofta ledd och missledd af sin lifliga inbillningskraft,

sitt lättsinne, sin oml)ytlighet, och tillika af sin be-

nägenhet för tidsödande nöjen. Ekeblad, ehuru icke

så stort snille, är dock mycket mer användbar till

följe af sitt klara och lugna förstånd, sin flit, sin

beslutsamhet och sitt allvar; men, tillade fransmannen,

Tessin med sina qvicka infall och sina lyckade till-

ställningar och lustbarheter är i kronprinsessans

ögon den utmärktaste man, som i hela Svergc kan
uppletas. Hon yrkade också med ifver på hans val

och säges hafva till dess främjande användt en be-

tydlig del af de penningar, som för de pantsatta ju-

velerna inllutit. Genom sina många och mycket ly-

sande egenskaper hade ock Tessin vunnit och bibe-

hållit en stor skara anhängare, t. o. m. beundrare,

och man såg omigen unga officerare med handen på

värjfästet hota en hvar, som vågade klandra en så

stor och utmärkt herre. Mot detta mycket öfver-

vägande tänkesätt inom Hattpartiet, och mot Lovisa

Ulrikas uttalade önskningar, kände sig Ekeblads an-

hängare alltför svaga och öfvergingo fördenskull till

Tessin, på det Hattpartiet skulle med sålunda förenade

krafter kunna motväga och, som man hoppades, öfver-

väga Mössorna.

Til! den afgörande striden hade således båda

partierna med fast sammanslutning valt hvartdera sin

skyddling, sin man. Mössorna Ungern Sternberg, -Hat-

tarna Tessin.

Valdagen nalkades under ständigt växande ifver,

och ständigt växande utdelning af mutor och förpläg-



ningar och det ä ömse sidor; likväl allraniest å Mös-
sornas. Qvälleri före valet hade dessa låtit på några

källare sammankalla en mängd af riddarhusets röst-

egande medlemmar och bland dem utdelat svenska
bankssedlar, rysska rubler samt ymnig välfägnad; så

ymnig, att verkningar deraf ännu dagen derpå visade

sig hos en ock annan bland dem, som troppvis ström-

made till riddarhuset för att der rösta på sin Ungern-
Sternbergi), Framför porten skall ock KorlT hafva

utställt en person, hvilken, bland de ankommande adels-

män, som skulle till ny öfvertygelse omvändas, eller

i sin gamla stadfästas, utdelade 1400 dnkater'-! När
det nu kom till formligt val, afgåfvos blott två stänk-

röster; alla de öfriga, tätt sammanhållna, föllo 392

på Tessin och 412 på Ungern-Sternberg. Mössorna
hade segrat, hufvudsakligen, påstod man, genom skån-

ska adeln och genom den ovilja, som många bland

Hattarna hyste mot Tessin sjeif. Om qvällen var

stor mottagning på hofyel. Också KorfT hade der

infunnit sig och tryckte sina vänners händer, sägande:

wir hedanken uns''^).

Talmän i de andra stånden blefvo hos presterna

erkebiskop Jakob Benzelius, hos borgerskapet borg-

mästaren Aulaevill och hos bönderna Olof Håkansson;
alla genom föregående berättelser nogsamt bekanta.

Till utgången af landtmarskalks-valet bidrog utom
ofvannämnde omständigheter också en annan, och den

mycket betecknande för både partier, personer och

tidsanda. Under förra riksdagarna hade man förnäm-

ligast åt Fredrik Gyllenborg anförtrott mottagandet

•) Detta enligt franska ministerns uppgift dea 4 Olct. 1746.

2) Enligt uppgift af Fabian Wrede, Pechlin och Tessin. Korff

färnekade uppgiften och begärde upprättelse : vi veta ej med hvad

framgång.

3) Vi tacka eder.
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och utdelandet af de bestickningsmede!, som franska

hoivet öfversande Man misstänkte dock, att han

för eget hehof behållit dryga delar deraf, och att det

var för sådana slags behållningar, som han, i sig sjelf

en medellös herre, hade nyligen inköpt stora landt-

egendomar. Följden blef, att, när denna gång Frank-

rike öfversande 40,000 dukater till bestridande af Hat-

tarnas riksdagskostnader, blefvo medlen anförtrodda,

icke åt nämnde Gyllenborg, utan ät Höpken, Palm-
stierna, de båda Wredarna, Fabian och Henrik Jakob.

Tessin och Rosen visste dock skafTa i sina händer

betydliga delar deraf, men använde dem, säges det,

till betalande af egna skulder eller till bestridande af

egna och personliga utgifter, hvadan ock, när landt-

marskalk skulle väljas, Hattarna icke hade beslick-

ningsmedel nog utan blefvo af Mössorna öfverbjudna

och besegrade. Slaget var så mycket hårdare, som
man kunde befara, att Frankrike, harmset öfver så

det ena som andra, skulle indraga sina understöds-

medel och lemna Hattpartiet hjelplöst. Dertill kom
omöjligheten att åvägabringa någon slags förlikning

med det öfver sin nya seger stolta Mösspartiet. Hat-

tarnas ställning var förtviflfid och dref till förtvidade

ansträngningar Enda möjliga räddnings-medlet var

att bemägtiga sig Hemliga Utskottet. Men Mössorna
hade öfvervigt i presteståisdet och tycktes hafva Öfver-

vigt på riddarhuset och blott tvänne dagar återstodo,

innan utskotts-medlemmarna skulle väljas. Skyndsam-
het och ansträngning, slughet och tilltagsenhet voro

således i hög grad nödvändiga, och Hattarna öfver-

lemnade sig omigen åt den i dylika företag erfarne

och skicklige Fredrik Gyllenborg. Denne var ej sen

att vid partimöten, vanligtvis hållna hos någon bland

Wredarna, uppgöra sjelfva planen och öfverenskomma
om utförandet. Man lyckades ock att af Lovisa Ul-

rika, af Ostindiska Kompaniet och af Tullarrende-

Sociéteten erhålla betydliga lån, hvilka användes dels

till mutor inom adeln och borgare-ståndet, och dels
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til! bekostande af en mängd gästabud, som under dessa

dagar gåivos af Broman, Ehrenpreus, Fredrik Gyllen-

borg, öfverste Hamilton, Fabian Wrede, Plomgren och

Kierman. Franska sändebudet och en hop unga
officerare arbetade likaledes med mycken ifver. Par-

tiets alla ledare och mellanlöpare, och i synnerhet

Fredrik Gyllenborg, voro i rörelse, både dag och natt.

Åfven Mössorna och KorfT sökte bevaka sina för-

delar. Det berättas dock, att den sistnämnde icke

varit rätt lycklig i valet af handtlangarc, och att de

förra, vare sig af vanlig slapphet eller af tillfällig

segerberusning, icke utvecklade den verksamhet, faran

kräfde

Spänningen under dessa tvänne dagar var dock
häftig nog. En perukmakare blef häktad och ankla-

gad till följe af det sätt, hvarpå han blandade sig i

valrörelsen. Ät en kapten Heldenhielm, en man i

torftiga omständigheter, skickade Mössorna 1000 (?)

plåtar, med villkor, att han skulle rösta efter deras

föreskrift 1). Han återskickade penningarna med för-

klaring, att han ämnade rösla efter sin egen öfver-

tygelse

Slutföljden af dessa omständigheter och bearbet-

ningar blef, att, när val af utskotts-ledamöter anställ-

des, föllo rösterna inom adeln och borgrarna nästan

uteslutande på Hattar och inom presteståndet väl på
Mössor, men icke på Serenius. Hattarna hade således

inom detta vigtiga utskott vunnit bestämd öfvervigt,

kunnande genom två röster, adelns och borgrarnas.

lätt besegra den tredje, presternas. Bönderna hade

väl begärt att nu, liksom 1740 och 1742 till en del

skedde, få i bemälte utskott inträda. Men Hattpartiet

förutsåg, att de i sådan händelse skulle förena sig

med presterna och stärka Mösspartiet, hvarjemnte

både adel, prester och borgare voro uppskrämda ge-

nom det obetänkta och våldsamma uppförande, hvar-

') Uppgiften af TeFsin.
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till under riksdagen 1742 bönderna låtit sig af dan-

sken Griiner och af en Per Andersson, en Olof Gu-
stafsson m. fl. förledas. Deras begäran blef ock af

de tre andra stånden afslageni).

FJORTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1746 OCH 1747.

RYSSL.XNDS UPPREPADE FÖRSÖK ATT SKRÄMMA ADOLF

FREDRIK OCH AFLÄGSNA TESSIN.

Vid riksdagens början hotades Hattpartiet med
anfall från tvänne häll, från Ryssland och från Möss-
partiet. Läfom oss betrakta det ena efter det andra,

och först Rysslands!

Huru Bestuschew sände till Stockholm i stället

för vedersakaren Luberas vännen RortT; huru Ryss-

land ville förhindra det tillämnade svenskt-preussi-

ska förbundet; huru Elisabet fördenskull uppmanade
Adolf Fredrik att undvika Hattarna och aflägsna Tes-

sin ; och huru Adolf Fredrik, fastän i undfallande orda-

lag dock bestän^dt afslog liennes begäran; detta allt.

som föreföll under sednare hälften af 1745 och den

förra af 1746, är redan tillförene berättadt. Men nu

nalkades riksdagen och således älven tiden för den

preussiska förbundsfrågans afgörande. Bestuschew
beslöt fördenskull tillgripa kraftigare medel för att

enligt sin regerings afsigt än fastare binda Sverge

') Vår berättelse om de franska bestickningsmedlen och om
arbetet för utskotts-valen är i mycket grundad på en i Köpen-
hamns Geheime arkiv befintlig uppsats, som visserligen är partisk

mot Hattarna och i några fall öfverdrifven och opålitlig; men
hvars hufvudsakliga innehåll bekräftas af andra källor. I öfrigt

äro för detta kap. begagnade danska, franska, preass. sax.

och öster r. min. bref, rädsprot., nordinska sa ml. och nr

gyllenborgska arkivet pä Ekebyhof, en af Hattpartiet upp-

satt berättelse om frihetstiden.
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vid och under Ryssland, eller Slminstone hindra dess

anslutning till Preussen. För båda planernas fram-

gång ansåg han alltjemnt Tessins aflägsnande vara ett

oundgängligt villkor. Hattarna påstodo tillika och sökte

utsprida, det liyssland ämnade förmå ständerna till

tvänne högst vigtiga steg, näml. att utköra en annan
tronföljare, och att indraga halfva hären; det förra för

att undvika krig mot Ryssland, och det sednare för

att, som KorlT föregaf, minska statens utgifter; men
som hans regering åsyftade, för att minska rikets

försvarskrafter. Åtskilligt i dessa uppgifter var tro-

ligen öfverdrifvet, om ej diktadt; men mycket blef

dock af lättrogna sinnen antaget, som sanning. Hvad
som naturligtvis väckte största uppmärksamheten och

mesta (örtrytelsen, voro de s. k. planerna mot Adolf

Fredrik, d. v. s. att Ryssland, icke nöjdt med att

hafva tillsatt en Svea rikes tronföljare, nu ville till-

mäta sig också rättigheten att honom afsätta För
att betaga Hattarna detta medel till både allmänhetens

och det unga hofvets uppretande, lät Elisabet vid

riksdagens början KorlT tillkännagifva, att hon aldrig

hyst någon dylik tanke. Kronprinsen tackade väl

lör tillkännagifvandet, men i kalla ordalag och visade

Tessin också hädanefter samma nåd och förtroende

som förut. KorlT tillät sig då att vid ett offentligt

företräde i Adolf Fredriks hof angripa Tessin med
mycket hårda beskyllningar, på hvilka denne gaf ett

svar, som KorlT kallade en krigsförklaring mot Ryss-

land. Allt umgänge dem emellan hade redan förut

upphört, för hvilket afbrott de ömsesidigt kastade

skulden på hvarandra. Men redan vid första ankom-
sten till Sverge, hade Korff vändt sig mindre till

svenska regeringens än till några det missnöjda par-

tiets medlemmar, och hans hus blef mer och mer
en mötesplats för dylika personer. Han bjöd äfven

på gästabud medlemmar af borgare- och bondestån-

den, och lät bland dem utsprida sina mot Hattarna

och det unga hofvet rigtade beskyllningar. Elisabet
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^jelf, förargad öfver Adolf Fredriks motstånd, eller,

som hon uttryckte sig, öfver hans otachsamhet, be-

fallde KorfT, att mundtligen göra honom allvarsamma

föreställningar. Denne gjorde så vid ett hos Adolf

Fredrik erhållet företräde. Han erinrade om, huru
Elisabet väsendtligen bidragit till Adolf Fredriks

upphöjelse, — huru hon äfven sedermera af ömhet

för hans person hade genom egenhändiga bref var-

nat honom för smickrande och skadliga förledare;
— huru han likväl fortfarande lemnat sittförtroende

åt Tessin, fastän denne arbetat mot Adolf Fredriks

både tronföljare-val och danska frieri och nu dessu-

tom sökte uppväcka oenighet mellan Elisabet och Adolf
Fredrik, och derigenom. också krig mellan Svcrge

och Ryssland; och huru det var just Tessin, som i

sådan afsigt utspridt det rykte, att kejsarinnan velat

öfverända-kasta sista tronföljare-valet. Fördenskull

uppmanade hon nu omigen Adolf Fredrik att skilja

sig från Tessin och från dennes vänner och att i

stället använda sådana personer., som sökte upprätt-

hålla freden mellan Nordens begge riken och mel-

lan Sverges begge hof. Ville kronprinsen ej följa

dessa råd, nödgades kejsarinnan ändra sitt upp-
förande och ej mer visa honom någon vänskap, ej

mer göra honom något bistånd. När denna straff-

predikan blifvit hållen, lemnade KorfT åt kronprinsen

en afskrift deraf, och det påstods, att redan dagarna

förut hade andra afskrifter biifvit pä kaffehus och käl-

lare företedda i), troligen i afsigt att på uppträdet

förbereda och derigenom ytterligare uppegga det all-

männa tänkesättet.

Men följderna af dessa åtgerder blefvo motsatsen,

af hvad tillställarne åsyftat, och Bestuschew och KorfT

hade uppenbarligen försprungit sig. Rysska hofvets

' ) Till denna beskyllning har Korff nekat och påstått, att

skriften utspriddes först efteråt och i afsigt att sålunda inför sven-

ska allmänheten rättfärdiga Ryssland.
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anspråk att vilja löreskrirva Sverges kronprins, l)vilka

personer han borde till omgifning välja, detta försök

att blanda sig icke blott i rikets, utan ock i hofvets

inre angelägenheter var redan i sig sjelft högeligen

iörolämpande och blef det än mer genom det sätt,

hvarpå det af Korff vid ett sä högtidligt tillfälle fram-

fördes, och tillika genom sjelfva skriftens utspridande

bland allmänheten. Genom både det ena och det

andra hade Ryssland skymfat icke blott Sverges kron-

prins, utan ock Sverges krona och Sverges folk, och

detta folk slöt sig härutinnan nästan enhälligt til!

det unga hofvet. Några personer föresatte sig att

icke helsa på KorfT; andra bemötte honom på än

mer stötande sätt; andra påstodo, att han ej mer
borde vid hofvet mottagas; andra ville med hotelser

om pöbel-upplopp skrämma honom frän Stockholm,

o. s. v. Troligtvis hade Restuschew och KorfT räknat

på de mot Tessin förbittrade Mössornas understöd,

men de hade också härutirman missräknat sig. Mös-
sornas förnämsta män, fulla af harm öfver Hysslands

anspråk och KorfTs uppförande, höllo sig mer och

mer tillbaka och ville häldre låta sin sak falla, än

upprätthålla den genom ett för dem sjelfva och för

deras fosterland så nesligt förbund. Troligtvis hade

Ryssland räknat äfven på den gamle konungen och

på dennes ovilja mot det unga hofvet. Men äfven

han ställde sig åtminstone i yttre måtto pä kronprin-

sens sida och lät i sådan anda uppsätta sina svar

på de bref, genom hvilka Elisabet sökte åstad-

komma splittring inom det svenska hofvet.

Adolf Fredriks eget uppförande bidrog till den

för honom lyckliga utgången. Han meddelade åt

Hemliga Utskottet Rysslands ofvannämnda påståenden

och uttalade derjemiite sin egen åsigt i ämnet. Denna

var, att han hyste npprigtig erkänsla för Elisabet

och ville ådagalägga det vid alla tillfällen, så vidt

Sverges väl sådant medgåfve: men att, om kejsarin-

nan trodde sig hunna behandla honom såsom en
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underlydande ståthållare, hedrogc hon sig; — han
ville häldre upi)offra hundrade lif, än att Sverge

skulle genom honom komma i så nesligt beroende;

— det vore endast af undseendc för hennes person,

som han, ehuru kronprins i Sverge, hade affriherre

Korff fördragit, hvad han, såsom hishop i Lubeck,

aldrig skulle af ett främmande sändebud hafva tålt.

Vänligheten och allvaret i denna lörklaring tillvunne

Adoir Fredrik både högaktning och kärlek.

Tessin, som var närmaste föremålet för Kyss-

lands angrepp, begärde laglig undersökning, och ned-

lade genast sin befattning såsom vice kansli-president

i den sjuke Gyllenborgs ställe, och förklarade sig

icke vilja återtaga den, förr än han bliJvit från Ryss-

lands anklagelser förmligen frikänd.

Korfl' fortsatte emedlertid sina påståenden, ocli

tiär dessa blifvit af Adolf Fredrik tillbakavisade, vände

han sig omedelbart till den gamle konimtren och iribe-

rättade Elisabets missnöje öfver Adolf Fredriks för-

bindelse med Tessin och med Hattarna samt de var-

ningar, de egenhändiga bref, hon i detta hänseende

skrifvit. Det var en hos Sverges konung gjord form-

lig anklagelse mot Sverges kronprins; en åtgerd, sa

ovanlig och så skynillig, att den ej gerna kunnat vid-

tagas, om man ej varit beredd att, om så behöfdes,

den med väpnad hand understödja. Också talades

vid samma tid om betydliga troppsamlingar mot finska

gränsen och om ett snart förestående rysskt anfall.

Vi hafva nyligen berättat, huru största delen af

svenska folket slöt sig till det unga hofvet och gillade

det manliga sätt, hvarpå Rysslands förolämpande an-

språk blifvit tillbakavisade. Men bredvid denna mo-
diga sinnesstämning fanns, och det olta hos samma
person, en lillig oro öfver den hotande beslutsam-

het, Kysslajid visade, och tillika en, genom sista

krigets utgång, uppskrämd farhåga lör nya sam-
manstötningar. För att så länge möjligt undvika

hvarje anledning dertill, sökte Hemliga Utskottet tolka

FryxtlU ber. XXX VI 1. (j
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brefvexliogen mellan Elisabet och Adolf Fredrik såsom
en blott personlig angelägenhet dem emellan, icke så-

som någonting rörande båda staterna. Flertalet inonj

ofrälsestånden och äfven inom rådkammaren söktt^

ock afböja allt, som kunde såra eller reta Ryssland.

Samma tänkesätt hystes af den gande konimgen, hvil-

ken älskade freden mycket; men det unga hofvet och

Tessin föga. Han förklarade älven, att enhvar, som
rådde till Årig mot Ryssland^ vore en landsförrädare,

och serskildt bad han tronföljare-paret häldre pä nå-

got lämpligt sätt aflägsna Tessin, än framkalla en

slik riksolycka. Eders Icongl. höghet, sade han till

kronprinsessan, hör betänka, i hvilket försvagadt till-

stånd vårt fädernesland sig befinner, och att den

man, som bidragit till dess olycla, är just den-

samme, som nu af eders longl. höghet beskyddas.

I Uppsala utgaf ock den ryktbare professor Ihre en

vetenskaplig afhandling. som påstod, att, om en mäg-
tig fiende under hotelse att eljest ödelägga landet,

fordrade en dess oskyldige innevånares iUlemnande,

borde denne frivilligt uppoffra och ntlemna sig ; och

att i annat fall staten hade rättighet att göra det.

Så våldsam var brytningen, så stor farhågan för

ett nytt krig. Svenska folket vägde fram och till-

baka mellan harm öfver Rysslands öfvern)od och fruk-

tan för Rysslands öfvermagt; - mellan begäret efter

fullkomlig sjelfständighet och fruktan för fullkomlig

undergång.

Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika ådagalade emel-

lertid och allt fortfarande sitt missnöje med KorIT

genom att så mycket möjligt undvika hans sällskap,

och de afvisade med lugn och bestämdhet så väl

Fredriks som Elisabets förmaningar till eftergift. Ett

Irån den sednare ankommet bref af ungefär samma
innehåll som de förra lät Adolf Fredrik framlägga

för rådet och förklarade tillika, att han ingalunda äm-
nade öfvergifva eller blottställa sin trogne tjenare

Tessin. Lovisa Ulrika visade än större ifver, och
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troligen kände hon, att angreppet mot Tcssin var

ett angrepp äfven mot henne ; ty det var egentligen

genom sitt kraftiga understöd af hennes preussiska

förbundsplaner, som han ådragit sig Elisabets ovilja.

Hon var ytterst uppbragt mot både Ryssland, den

gamle konungen och de fredligt sinnade ofrälse-stån-

den och först och främst mot Ryssland. Det har, sadi^

hon, redan en gång och i fråga, om Holmers aflägs-

nancle gifvit mig en örfil och vill nu, i fråga om.

Tessin, gifva mig den andra. Jag hatar och skall

hata detta land, så länge jag har en blodsdroppe

qvar i mina ådror, och jag skall visa, att jag är

oberoende af all dess magt. Hon kallade Ryssland

vanligtvis Nordens drake, och tillade stundom sin

förhoppning, att hennes bror, konung Fredrik, skulle

blifra den Mikael, soin nedstörtade vidundret. Hen-
nes ovilja mot konung Fredrik steg äfvenledes gan-

ska högt. Stundom hette det väl, att han af
naturen var icke elak, utan blott svag och pratsjuk

m. m.; men en annan gång, att han varit orsaken
till Srerges alla olyckor, och att Gud hade ditskic-

kat honom i sin vrede. Mycket förbittrad var hon

ock mot de tre olrälse-stånden, hvilkas flertal ville

afböja förbundet med Preussen och underhålla godt

förstånd med Ryssland. Dessa prestcr, borgare och

bönder, skref hon, äro hvarken af naturen eller

försynen skapade för piolitik. Hennes ungdom, bän-

lörelse och vältalighet inverkade på ett stort antal

[>ersoner, och det så mycket mer, som de i många
fall understöddes af svenska rysshatet i allmänhet

och denna gången serskildt af en rättvis förbittring

'ifver Rysslands och KorfTs uppförande, och af en

verklig förtjusning öfver Adolf Fredriks och Tessins

manliga motstånd. Preussiska förbundet kunde väl

ännu icke genomdrifvas; men Stora Sekreta Deputa-
tionen frikände Tessin, och ständerna bådo och öfver-

taladc honom att fortfarande under Gyllenborgs sjuk-

dom och under den sedermera inträfTade ledigheten
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bestrida kanslipresident-sysslan. På Tessins förslag

och till nedtystande af alla mot Adolf Fredriks val

sjorda anmärkningar, utfärdades ock en så kallad

natiornil-förldarmg, genom hviiken alla fyra stånden

högtidligen tillkännagåfvo. att det varit med fri vilja,

som do till svensk tronföljare kallat nämnde furste

och hans manliga arfvingar, och att de nu förnyade

sin tillförene åt honom afgifna trohets-ed, samt lof-

vade att detta sitt val med lil, blod och egendom
försvara.

Rysslands angrepp mot Adolf P>edrik och Tessin

hade således icke blott misslyckats utan gifvit åt

begges ställning mer styrka och säkerhet än förut;

så stod denna sak vid utgången af året 17 16.

FEMTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1746-1747.

FRÅGAN OM EFTERR.\KK1\G .MED HATT- OCH OM UPPUÄT-

TELSK .\T MÖSSPARTIET.

Detta var det andra anfall, hvaraf Hattarna vid

riksdagens början hotades.

Redan är berättadt, huru ofvannämnde frågor

voro föremål för många öfverläggningar och häftiga

strider under riksdagarna 1740 och 1742, och huru
vid slutet af den sistnämnde Hattarna visserligen lyc-

kades få den hotande räfsten undanskjuten, dock en-

dast tillsvidare och med villkor, att den skulle vid

nästa riksdag blifva återupptagen, och att, i anseende

till sin vigt, blifva det företrädesvis framför alla an-

dra. Nu var denna riksdag kommen och derjemnte

tiden för samma efterräkning, samma upprättelse

Komna voro äfven de riksdagsmän, som skulle genom-
föra räfsten och som äfven ville genomföra defi

;
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ty sådant var tänkesättet hos nästan alla bönderna

samt hos största delen al' presterna, kanske ock a(

adeln.

Hattarna lörutsågo det tiliäoinade anfallet och

sökte först genom erbjuden förlikning alldeles afböja

det. hvilket dock, som berättadt är, misslyckades; —
och sedermera att genom hvarjehanda svepskäl för-

dröja det. hvilket lyckades') så tillvida, att några

veckor af riksdagen förflöto, utan att man vidrörde

denna fråga, hvilken dock bort vara den första. Men
längre ville ej Mösspartiet gifva sig till tåls, och det

blef nu bondeståndet, som bröt isen. Dess taleman

Olof Håkansson hade underhållit och underhöll hem-
liga förbindelser med Korfl', och det var lörmodligen

i sammanhang och till följe af derunder träirade öf-

verenskommelser, som bönderna d. 8 Okt. ingingo

till de andra stånden med ett protokolls-utdrag i hvil-

ket de begärde, att Bonde och Bielke mätte blifva

insatta i de nu lediga rådsherre-platserna. Slutet af

skriften innehöll: att fäderneslandets märkliga väl-

stånd under de 1739 entledigade rådsherrarnas sty-

relse, samt dess sedermera inträffade sällsamma och

heTclagansvarda omsMften hade hos dess innevånare

') I Tessin och Tessiniana, sid. 115— 120 säges med stöd af

•Tessins egna uppgifter, att denne herre önskade, det för enighe-

tens skull Bonde och Bielke måtte genast vid riksdagens början

i rådkammaren återinsättas, och att han arbetade för detta mål.

Men i Sverye under Ulrika Eleonora och Fredrik den förste (tr.

1821 sid. 225—228) säger andra sidans man, Gustaf Bonde, att

Tessin och Hattpartiet sökte genom hvarjehanda, men endast låt-

sade förliknings-förslag narra Mössorna att uppskjuta det tilläm-

nade anfallet, och att Tessin ville derigenom vinna utrymme till

förslagets motarbetande, och tillika uppskjuta afgörandet till den

tid, då landladeln. Mössornas anhängare, skulle af trötthet vid

riksdags-arbetet och af ledsnad vid riksdags-kostnaderna lemna
hnfvudstaden. — Vi jnföra här en anmärkning. I 36. 108 läses,

att vid fredsmötet i Åbo 1743 föreslogs, att Elisabet skulle fordra

upprättelse åt Bielke och Bonde, men att dessa iifböjde förslaget.

Men i Tessin och Tessiniana s. J18 säges, att det var Ryssland,
som afböjde förslaget.
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uppväckt ett missnöje, som ej Jctmde på bättre sätt

stillas än genom, de två herrarnas återintagande i

rådet. Dessa ord inneburo ett öppet och skarpt klan-

der mot Hattpartiet och mot dess nu vid styrelsen

sittande ledare, och väckte fördeiisknl! stor fiirbittring.

När skriften åt riddariuiset meddelades, hördes ock

mycket sorl af Cronhiort och bröderna Skeckta, m. fl.

Henrik Wrede påstod, att bondeståndets framställning

vore olaglig, ty det hade ej rättighet att deltaga i

valet af riksråd ; och orimlig, ty det kände ej orsa-

kerna till rådsherrarnas afsättning 1739, emedan det

ej deltagit i det då varande Hemliga Utskottets un-

dersökningar. Hennins Gyllenborg såg i besagde

skrift förehuden till ett hlifvande hondregemente; och

Ulrik Scheflfer förklarade, att Bonde och BieJke hade

gjort sig förlustiga ständernas förtroende. Många på
riddarhuset talade dock för böndernas åsigt, och en Ad-
lerbeth, Cederfelt, Mannercrantz. Stjernstolpe, m. fl. hade

der nästan samtidigt framställt likartade förslag, och

vidhöllo nu sådana sina och bondeståndets åsigter.

Landtmarskalken kunde ej förena tänkesätten och

beslutet blef, enligt Henrik Wredes förslag, att må-
lets behandling skulle tills vidare uppskjutas. Hat-

tarna voro mycket uppbragta. Skall, hördes de ropa,

skall endast för de två herrarna Bielkes och Bon-
des skull rikets regering rubbas och dess Ingit

störas? Andra påstodo, att det rar Gustaf Bonde,
som i hemligt förstånd med Korff tillställt alltsam-

mans, och det blott i afsigt att stöta undan Tessin

och sedermera sjelf kunna uppstiga till kanslipre-

sident-platsen: IJet var med anledning häraf, och

af sin egen dåvarande belägenhet, som Tessin fällde

sitt bekanta yttrande: om det skall ske genom en

främmande magt, så anser jag det för en större

hedei' att blifva afsatt än tillsatt; en tanke, ett orda-

lag, som gjorde och måste göra lycka hos allmänheten.

Bönderna visade emellertid mycken ifver och

ihärdighet, och några bland dem påstodo, att, ifall
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de entledigade rådsherrarna icke återinsattes., hörde

hela ståndet resa hem; och att ifall presterna icke

följde exemplet, borde man ej mer betala dem någon
tionde. Klter all sannolikhet skulle bemälte två her-

rar erhållit den ofta omtalade upprättelsen, om målet

blifvit nu genast och inför sjelfva stånden föredraget.

Men Hattarna vidhöllo troget sin grundsats, att vinna

tid för att vinna allt; och likaledes sin vana att sä

mycket möjligt draga målets handläggning och afgö-

rande från stånden och till sina vänner i Hemliga
Utskottet. Red.in dagen efter inlemnandet af bön-

dernas uppsats skickade ock besagde utskott till stån-

den en skrifvelse, hvari begärdes, att innan ofvan-

nämnde protoJcolls-utdrag blefrc stånden föredraget.

Hemliga Utskottet måtte få del deraf för att till

ståndens mogna bepröfvande sina påminnelser der-

vid göra; och utskottet försäkrade, att denna dess

begäran härflöte endast från ömhet om rikets heder

och säkerhet och om landsmäns enighet och inbördes

förtroende. Egentliga afsigten var dock, att på detta

sätt få häldst saken sjelf begrafven bland (Itskottets hand-

lingar, eller åtminstone dess handläggning uppskjuten

j-å länge möjligt, och tills intrycket af bondeståndets

skrift hunnit försvagas, och landtadcln begynt tröttna

och resa hem. Huruvida nu böndernas skrift skulle,

som Mössorna \ jlle, genast i stånden föredragas, eller

som Hattarna ville, förut till Hemliga Utskottets

granskning öfverlemnas, detta blef alltså första frågan.

Striden härom fördes på ridoarhuset med mycken
ifver. Ulrik SchefTer yttrade sig mot böndernas för-

slag i dess helhet, och påstod, att man kunde begära
återupprättelse åt Karl Emil Levenhaupt likasåväl

som åt Bielke och. Bonde, och K. V. Cederhielm
gjorde samma anmärkning med hänsyn till sin 1727
afsatta fader. Hattarnas kämpar Boje och Coyet

m. 11. deltogo pä vanligt sätt i striden. Denna upp-
blossade med största häftigheten, när major Ture
Gustaf Rudbeck anmärkte, att frågan borde afgöras
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af stånden sjclfva. också derförc. ati 1746 års Hem-
liga Utskott ingalnnda hordc få dömma, öfver hvad
1738 års Hemliffa Utskott gjort: ty sådant vore att

dömma i egen sak, emedan 1746 års Hemliga Utskott

hestodc af ungefär samma ledamöter som det af 1738.
Vidrörandet af denna kinkiga punkt föranledde myc-
ken uppståndelse, mycket buller. Man såg många
riddarhusets medlemmar dels uppspnmgna på sina

hankar, dels framsprungna till landtmarskalk-bordet;

man såg halfdragna värjor, och hörde häftiga och ho-

tande ord, och bland andra Börje Skecklas röst, som
uppmanade Hattarna, att ordna sig till försvar, till

strid. Det berättas t. o. m., att örfdar verkligen

I>lifvit utdelade, och att Fabian Wrede dervid upp-

manade dem, som ville slåss, att göra det nere 2>å

gatan och icke i riddarhus-salcn^). Ungern Stern-

herg kunde ej bringa adeln till ordning och formlig

omröstning utan uppsköt målets afgörande till nästa

sammanträde, och enligt Hattarnas önskan och plan

blef detta sammanträde uppskjutet i ungefär två vec-

kor -1. Under tiden mörknade utsigten för Mössorna
mer och mer; ty det var just i dessa dagar, som
Rorflf på ofvanbeskrifne förolämpande sätt framställde

Elisabets redan i sig sjelfva iorolämpande anspråk

och derigenom än mer uppretade svenskarna mot
Ryssland och mot allt, hvad dermed egde någon

slags gemenskap, och således äfvm mot Mösspartiet.

Att Hattarna med påpasslighet begagnade dessa om-
ständigheter, säger sig sjelft. Det unga hofvet vände

sig dessutom med artigheter och smicker till lagman

') Som följder af uppträdet berattar Hattpartiets vän, preus-

siska sändebudet, d. 14 Oktob., att Rudbeok måste göra afbön;

men Mössornas man, Gustaf Bonde, att det var Skeckta, som
måste dertill beqväma sig. (Sverge und. Ulrika Eleonora och

Fredrik den förste tr. 1821 sid. 230).

*) Detta enligt Bondes skrift om Sverge under Ulrika Eleo-

nora och Fredrik. Enligt andra var uppskofvet icke så långvarigt.
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Hammarberg, livilken från riksdagen 1739 varit') och

ännu ansågs vara en bland Mösspartiets pålitligaste

stolpar. Men nu, och fill följe antingen af undseende

lör det imga hofvet, eller af kärlek till freden, eller

af ovilja mot Kyssland, eller af något annat skäl-),

ufvergick han till Hattpartiets åsigt. När fördenskull

saken omigen på riddarhuset förekom, och Mössorna
väntade, att han skulle uppträda till försvar för deras

sak, talade han i stället för Hattarnas och förklarade

sig (inse Hemliga Utskottets ledamöter för sä npp-
rigtiga, vänner af rättvisa och fosterland, att han
utan betänkande ville åt dem anförtro frågans af-

görande; och detta så mycket häldre, som, dertill

fordrades en kännedom af hemliga statsförhållan-

den, som icke hos vanliga, riksdagsmän kundeförut-
sättas. Han blef för dessa ord belönad med Hat-

tarnas högljudda bifall: hvaremot hans förra vänner.

Mössorna, dels öfverraskade och försagda, dels tro-

ende, att han betingat deras parti någon motsvarande
fördel, läto älven de sin talan falla, och målet sålunda

till Hemliga Utskottet hänvisas. Borgareståndet gjorde

naturligtvis på samma sätt, likaledes presterna, ehuru
med någon tvekan. Bondeståndet deremot vidhöll

sin åsigt. Genom tre stånd mot ett blef alltså det

vigtiga målet till en början öfverlemnadt åt Hemliga
Utskottets behandling.

Den växande oviljan öfver Rysslands fordringar ocii

KorfTs tilltagsenhet verkade under tiden både motbju-
dande och nedslående på hela Mösspartiet, och ej minst

på Gustaf Bonde, hvilken dessutom nu, liksom alltid led

vid den tanken, att lians person skulle föranleda oenig-

het, tvister och kanske än svårare uppträden. Med kän-

nedom af ett sådant hans sinnelag och med minne
af hans medgörlighel både 1739 och 1743, sökte

') 34. 196, 197, 204.

^) Han var just vid denna tid uppförd på förslag till lands-

höfding i Jönköping. Se rädspr. d. 10 Dec. 1746.
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Hattarna (ifvertala honom till samma slaizs eftergifter

också nu. Dertill kom, att Ungern Sternberg, såsom
vanligt, skyggade tillbaka för hvarje häftigare brytning,

och följaktligen understödde jemnknings-förslagen. Det

blef dock egentligen Lovisa Tlrika, som enligt Tessins

råd och med biträde af Palmstierna åtog sig utföran-

det. Hon bad Bonde för fredens skull nedlägga sina

anspråk och beskref den iipprigtiga kärlek, den lysande

ära, han derigenom skulle törvärfva. I den honom
föreslagna afsägelseskriftcn lästes dock bland annat:

jag tror mig hafra så fört min randel, att, om
också riksens ständer förut fnnnit orsak till något
missnöje öfver mina, det jag rid Gvd bedgrar, all-

tid rälmenta rådslag, så skulle samma ständer nu
efteråt finna tillräcklig anledning att ändra ock

titjjlåna det förra intrycket. J)essa ord innehöllo ett

medelbart erkännande af någon slags rättvisa i 1739
års afsättning: ett erkännande, som Hattpartiet ville

till sitt försvar framlockn, Ronde i sin fronihet var

ock färdig att redan nu bifalla; men önskade förut

rådföra sig med kamraten Bielke. Denne ville dock

ingalunda höra talas om något dylikt erkännande:

häldre, sade han, Jiäldre rill jag, att min Itänd faller

bort, än att den undertecknar en sådan skrift;

ty det är icke nåd, utan rättvisa, jag fordrar. Och
en annan gång, när Bonde ville öfvertHia honom, sva-

rade han: du kan, om du så vill, derigenom van-

hedra dig; men jag lägger häldre mitt hifrud på
stupstocken. Hattarna blefvo oroliga; ty emellanåt

tycktes sinnesstämningen bland bönder, prester och

adel vara, oaktadt Hemliga Utskottets mellankomst.

hotande nog. Lovisa Ulrika vände sig derför omigen

till Bonde med sina råd. föreställningar och böner

och lyckades slutligen att öfvertala honom att under-

teckna en ny afsägelse-skrift. Slutmeningen deri

var: jag kastar mig i mina landsmäns armar och

begär, att om mitt återinsättande i rådet fråga al-

drig mer måtte väckas, i fall dermed missnöje och
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oro föranledes. Min enda åsinndan är att hädan-
efter få i fred framlefva mina år och att till död-

dagar få hehåJla det mig 1739 tilldelade anslaget.

Skriften blef mottagen af Hattarna med högljudda

loford: men af Mössorna med missnöje och klander.

Grefve Bonde, mente de sednare, har nu på sätt

och vis erkänt sig hafra förtjent afsättningen 1739

;

och han har derigenom också gjort det till en omöj-

lighet att åt kamraten, den sjelfständige grefre Bielke.

skajfa sådan upprättelse, denne förtjenat och stän-

dernas Jlertal relät honom, tillerkänna. I sjelfva

verket hade Bonde genom detta steg nedsatt sitt

anseende hos många inom både Hatt- och Mösspartiet.

Det försoningsbref, som ständerna läto i följe

häraf utfärda, vidrörde icke på något omedelbart sätt

den kinkiga frågan om afsättningen 1739, utan för-

klarade blott, att ständerna hyste för grefre Bonde
den oförändrade vänskap och det upjrigtiga för-
troende, hans nu tagna herömliga steg (afsägelsen)

förtjenade, och att de lofvade honom få till döddag
behålla det nämnda anslaget. Hemliga Utskottet.

hette det vidare, hade ämnat återinsätta honom i

rådet, om han ej genoyn ofrannänmde skrift förkla-

rat sig häldre önska lugnet^). Någon upprättelse

åt Bielke, någon efterräkning med Hattarna var efter

denna tilldragelse icke att tänka på, och Serenii mö-
dosamt utarbetade berättelse blef liggande obegagnad.

Mössorna voro således härutinnan alldeles till-

bakaslagna, och detta till följe af de vanliga orsa-

kerna, Hattarnas fintlighet, drift, sammanhållning och

djerfhet, och Mössornas slapphet, godtrogenhet och

brist på passande ledning; denna gången äfven till

följe af det för hvarje svenskt hjerta upprörande i

Rysslands anspråk och i Korflfs beteende, hvilka båda

delarna kastade en förhatlig dager också öfver Möss-
partiet. Redan i November sågos ock många dess

') Rådsprot. d. 3 Febr. IIU
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anhängare bland landtadeln lemna riksdagen och resa

hem, dels af missnöje med nämnde förhållanden, dels

af den misströstan om seger, som föranleddes genom
svagheten i så väl Gustaf Bondes som Ungern Stern-
bergs uppförande ').

SEXTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1746—1747.

ÖFVERSIGT AF TRONFÖLJARE- OCU HATTPARTIKTS MOT
MÖSSORNA RIGTADE ANFALLS-PLAN.

J)e angrepp, som vid riksdagens början Ryssland
och Mössorna riglades mot troniöljare- och Hattpar-

tierna, hade icke blott aflupit fruktlöst, utan ock slu-

tat med att förstärka de angripnas politiska ställning.

Dessa hade således och det redan i December 1746
lyckligen genomgått den del af sin riksdags-strid, som
bestod i sjelf-försvar, och kunde numera gå anfallsvis

till väga.

Utsigterna dertill voro gynnande, och detta ej

minst genom de båda motpartiernas fel, Rysslands

öfvermod och Mössornas klenmod, hviika företeelser

hos mången medelvägs-man alstrade hat mot det

förra och förakt för de sednare, och således en viss

benägenhet att sluta sig till Hattpartiet, såsom det i

alla fall mest kraftfulla, sjelfständiga, fosterländska.

Med sin vanliga påpasslighet försummade icke dettas

ledare ett så gynnande tillfälle, och knappt var Möss-
partiets anfall tillbakaslaget, förr än de beslöto genom
häftiga motan.i^all jaga sina fiender helt och hållet

från fältet.

') Danska, franska, pieuss., sai. och österr. min. br.

Uppsal. Nordin, och Stjerneldska saml. — Riddarhusark.
Hemliga Utskottets prot. Falkenbergska arkivet på Brokind.
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Det mål, tronlöljare- och Hatt-partiet vid denna

nya strid sökte, var egentligen trefaldigt, nämligen:

l:o. att så snart möjligt upphöja Adolf Fredrik till

medregent eller konung;

2:0. att tillika skaffa honom ökad magt; och

3:0. att sedermera med hans biträde tillintetgöra

eller åtminstone oskadlig-göra sina motståndare

De förberedande medel, som till vinnande al

dessa mål användes, voro:

l:o. att skaffa Hattarna öfvervigt inom rådet ge-

nom ett med öfverraskning påskyndadt val, som
skulle dit insätta flere partiets anhängare; och

2:0. att till tystnad skrämma Mössorna medelst

rättegångar och förföljelser mot Hedman, Springer

och Blackwell:

3:o. att skaffa Adolf Fredrik ökadt inilytande,

i Uppsala högskola genom att göra honom till

dess kansler;

i hären genom att göra honom till dess gene-

ralissimus;

i bondeståndet genom att vinna många dess med-
lemmar; och

i utlandet genom att ingå ett Iranskt-preussiskt

förbund.

Vi skola serskildt betrakta hvar och en bland

dessa åtserder.

SJUTTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1746-1747.

IIATTPARIIKT SKAFIAK SIG ÖrVEliVlGT INOM

KÅUKAMMAREN.

Finska kriget med dess följder hade gjort djupt

intryck på sinnesstämningen också inom rådkammaren,
så att bland dess medlemmar ej mindre än sex, näml.
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Gedercreutz, Cronsledt, Löwen, Posse, J. A. Wrangel
samt Akerhielm anså;j;os vid donna tid mer eller min-

dre hylla Mössornas, men däremot blott fyra, näml.

Ehrenpreus, Joh. Gyllenborg, Rosen och Tessin Hat-

tarnas åsigter. Detta förhållande var för sistnämnde

parti ett stort hinder, om hvars undanrödjande man
naturligtvis var ganska angelägen. Tillfälle till ett

dylikt försök yppades just nu, emedan riksrådens an-

tal hade genom dödsfall eller afsked, nedsjunkit till

tio i stället för sexton. Om man lyckades att med
anhängare af Hattpartiet besätta de sex lediga plat-

serna, skulle detta kunna beherrska äfven rådkam-

maren.

Enligt förra tiders vana borde sådana val an-

ställas först vid riksdagens slut; men Hattpartiet

ville anställa det så snart möjligt, för att under riks-

dagens fortgång kunna genom biträde af riksrådets

llertal så mycket lättare vinna sina öfriga afsigter.

Alltså! dagarna före jul, och sedan talemännen

sins emellan beslutat och inom stånden låtit förstå,

att på det gamla året inga plena mer skulle samman-
kallas, och när af sådan orsak flere riksdagsmän rest

till landet, då, och helt oförmodadt, uppstod på rid-

darhuset Henrik Wrede; han, som 1742 likaledes

och till tjenst åt Halterna bragte det oroväckande

tronföljare-valet å banei); han uppstod också nu och

föreslog, att riksråds-val borde ofördröjligen anställas.

Alsigten att öfvcrraska Mössorna var tydlig, hvarföre

äfven dessa hastigt samlade alla sina krafter till mot-

stånd och till utverkande af uppskof. De anmärkte,

(M man kommit öfverens om, det rihsåags-göromålen

skulle under jultiden Jivila; att man derföre trott

intet plenum Mifra mer på det gamla året samman-
kalladt; att många i förlitande derpå rest till lan-

det; att ett så vigtigt ärende, ett så vigtigt val borde

i god tid förut tillkännagifras och aj så många

') 36. 35.
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som möjligt heristas; att valets uppskof på några

veclor icke medförde någon råda o. s. v. Men å an-

dra sidan påstodo Hattarna, att dröjsmålet verJdigen

kunde medföra skada, emedan nuvarande ringa antal

af rådsherrar omöjligen kunde medhinna alla riks-

vårdande ärender. Striden härom biel på riddarhuset

gansiia hältig, ocli man hotade slänga dörrarna och kasta

hvarandra ut genom fönstren. Men Hattarna, ehuru

påtagligen mycket underlägsna i skäl, voro öfverlägsna

i antal och beslöto med 370 röster mot 230, att sex

nya riksråd skulle ofördröjligen väljas i).

Hattarnas åsigt segrade äfven hos borgarestån-

det, hvilket, enligt vanan, följde samma åsigt som
adeln.

Inom presteståndet deremot gjordes envist mot-

stånd, i synnerhet af biskop Alstrin samt af prostarna

Serenius och Trägårdh m. fl. och under åberopande

af nyssanförda och flere andra skäl. Men Hat-

tarna tillgrepo sitt vanliga medel, och betydliga sum-

mor blefvo utdelade, i synnerhet genom professorn,

sedermera biskopen Brovallius-). Han och biskop

' ! Vi böra härvid icke förtiga det märkliga förhållandet, att

landtmarskalken Ungern Sternberg, hvilken dock gick och gällde

för Mössa, och således för en Frankrikes motståndare; att samme
Ungern Sternberg har uägra dagar efter denna Hattarnas seger

anmält hos franska sändebudet l;anmary sin anhållan, det hans

son måtte få en syssla inom franska krigshären. Franska min. br.

Jan. 1747. Vi veta, att det var genom slika utnämningar, som
Frankrike ofta belönade de tjenster, svenska undersåtare gjorde

samma magt.

5) Danska min. br. d. 23 Dec. säga 15,000 plåtar. Volte-

mats anuekdoter berätta, att Kalsenius fick 30,000 d. s. (men

att många ansågo denna uppgift ogrundad;) — att Brovallius

tick 12,000, Jerufelt i Westerås 15,000, Boberg 12,000; —
att bland borgareståndet utdelades stora summor; — att, eme-

dan franska sändebudet icke hade tillräckligt penningar inne,

blefvo medel till mutorna, 80,000 plåtar, sammanskjutna af 4
bland de till riksråd ämnade Hattarna; — att Palmstierna och

Fabian Wrede hade dertill pä sina egendomar lånat penningar ur

tullarrende-societetens kassa; — att Hårleman förskjutit medel ur

siottsbyggnads-kassan; — att äfven Pioragren enskaffat stora sum-



Kalsenius kämpade tned ilver och slughet för Hat-
tarnas åsigt och anförde bland andra äfven det skäl,

att, om presterna skilde sig från adeln och horgrarna,

torde dessa två stånd, cnsamiiia och presterna oåt-

sporda, skrida till rådsherreval. Derjemnte koinmo
beskickningar från borgarest;! ridet och adeln, och frän

den sednare flere gånger och vanligtvis under anfö-

rande af någon bland Gyllenborgarne. Slutligen gaf

också flertalet bland presterna det begärda bifallet-

Några ville dock undandraga sig allt deltagande i valet,

och Serenius afsade sig allt deltagande i ansvaret.

J)e tre stånd, som vid rådsherrars utkörande

egde rösträtt, hade alltså beslutat nu genast företaga

nämnde val, d. v. s. uppsätta förslagen dertill. Men
sjelfva utnämningarna inom dessa förslag kunde ko-

nungen möjligtvis uppskjuta till riksdagens slut. Mati

saknade ej atdedning till en sådan farhåga; ty han
var mycket missnöjd med Hattarna, och i synnerhet

med Palmstierna, hvilken var en bland dem, som
partiet ämnade göra till riksråd. Också en annan
omständighet väckte hans motvilja; vi mena Hattar-

nas föresats att denna gång genomdrifva en af ko-

nungamagten förut tillbakavisad åsigt, den nämligen,

att, ehuru flere riksråds-platser voro til! äterbesätt-

ning lediga, skulle man framställa blott ett förslag i

sender, och att, när koimngen derur valt en person,

genast i dennes ställe, sätta bredvid de två förbi-

gångna en ny sin anhängare, och så undan för un-

dan, hvarigenom konungen skulle blifva tvungen att

utnämna endast Hattpartiets lörnämsta kämpar. Båda

dessa plä"ner inneburo en icke obetydlig inskränkning

mor; att, när till återbetalaude af dessa lörskotl franska sändebudet

sedermera lemnade blott 40,000 d. s. m , ville mau dela summan
mellan låne-gifvarne i förhällande lill storleken af li värderas till-

skott; men att Härlemaii hotade röja hela tillslälluiugen, såframt

han ej oafkortadt finge nt hela den summa, han ur slottsbyggnads-

kassan förskjutit. Sa3. min. br. d. 28 Apr. 1747 säger, att

Frankrike för detta rådsval utbetalat 70,000 plåtar.
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i konungens rättighet att välja både personer och

utnämningstitl. Men Fredrik var svag. beroende,

förslöad och för tillfället kränk; och Erland Broman
lyckades öfvertala honom till bifall i).

Äfven några andra förberedelser till detta råds-

herre-val må nämnas. Flere personer, som kom-
mit i fråga, undanbädo sig, t. ex. K. G. Bielke.

K. F. Piper, Lars Akerhielm, Karl Härieman och

äfven Erland Broman. Den sistnämnde förklarade

sig vilja stanna hos Jcommgen för att gå honom till

hända. Vid framställningen härom i presteståndet,

föreslog Browallius, att i anseende till Bromans så-

lunda visade nitfnlla Jcärlek, borde ständerna anmäla

honom till erhållande af någon hedersbevisning.

Förslaget gillades, och till fördel för denne person,

hufvudmannen för konungens smågunstlingar och

kopplare, ingick nu Sverges rikes prestestånd til!

regeringen med det tillkännagifvande, att man vis-

serligen önskat se honom upphöjd till riksråd ; men
att, emedan han undanbedt sig denna värdighet,

ståndet anhöll, det han mätte blifva befordrad åt-

minstone till president. Han fick således stanna hoc

konungen och hädanefter som hitintills gå denn^
tillhanda, hvaremot han också redan 1747 blef ut-

nämnd till både president och friherre och 1748 till

serafimerriddare.

Anders .lohan von Höpken ansågs vara en bland

Sverges mest snillrika och framstående personlighe-

ter; dock, sade ovännerna, var det hittintills för-

nämligast i stämplingar och intriger han visat sin

förmåga, sitt mästerskap. Säkert är, att han var

ett bland partiets mest förslagna hufvud och kan-
ske hela rikets skickligaste stilist. Hattarne ville

också nödvändigt hafva honom in i rådskammaren,
och Tessin, Browallius och Plomgren gjorde dertill

') Enligt Voltemats anekdoter fick Broman derföre af Hatt-

partiet 14,000 plåtar.

Fryxells Ber. XXX VII. 7
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hvar på sin plats, hvad de kunde. Men ständerna

ville ogerna till rädsherre föreslå någon lägre stå-

ende ämbetsman än en öfverste eller dess veder-

like, och Höpken var ännu blott expeditions-sekre-

terare. Broman öfvertalade då konung Fredrik att

utnämna honom till hofmarskalk. Detta skedde på
förmiddagen, så att Höpken den dagen uppstod som
expeditions-sekreterare, åt middag som hofmarskalk

och gick till sängs som riksråd.

Sedan dessa och andra förberedelser blifvit

undangjorda, företogs den 22 December valet, hvar-

vid till riksråd utnämndes Klas Ekeblad, A. J. von

Höpken, Nils Palmstjerna, K. J. Stiernstedt och

W. L. Taube, alla bestämda Hattar, utom Taube,

hvilken, ehuru Mössa, hade genom en tillfällighet

fått plats på ett bland förslagen och genast blifvit

af konungen utnämnd ; likväl, som det tyckes, till

följe af egna och verkliga förtjenster, och icke af

någon slägtskap med den bekanta fröken Hedvig.

Hela detta rådsherre-val blefklandradt, icke blott

för de begagnade medlen, utan ock för de befordrade

personerna, och i synnerhet derföre. att man förbigått

den högt förtjente, skicklige och för redbarhet kände

Nolcken; och att man intagit Fabian \yrede, hvilken

af många ansågs i egenskap af högste styresman öfver

förråder och förrådsskaffare hafva under finska kriget

pä ett mindre hedrande sätt tillvällat sig stora sum-
mor och ännu icke på tillfredsställande sätt redovisat

för nämnde sin förvaltning. KorfT ville ej hos de

nyvalda riksråden aflägga första besöket.

Valets följder blefvo af mycken vigt. KorfT,

anseende Mössornas sak nästan alldeles förlorad,

ville ej mer till deras understöd utbetala några

betydliga summor. Många partiets medlemmar,
hvilka hittills hade stannat på sin riksdagsmanna-

plats och der oförtrutet och oförskräckt kämpat för

sina åsigter, förlorade nu både mod och hopp och

lemnade riksdagen; ty Hattarna hade vunnit en af-
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görande öfvervigt. Dessa kunde hädanefter i rådkam-
maren uppställa nio röster mot sju, kanske elfva

mot iem; ty de som Mössor upptagna herrarna Ce-
dercreutz och Löwen ansågos ingahinda orubbliga i

sin öfvertygelse. Man genomdref ock den åsigten,

att de utnämnda rådsherrar, som tillhört Hemliga
Utskottet, fingo till riksdagens slut också på sist-

nämnde ställe fortfarande tjenstgöra, hvarigenom de

kommo i tillfälle att arbeta till sitt partis fördel,

på en gång i både rådkammaren och utskottet.

Mössornas tadel öfver oformligheterna blefvo lätt

nedtystade: ty under sin allmagtstid hösten 1742
hade samma Mössor föregått med samma exempel,

både af rådsherreval vid riksdagens början, och af

tillåtelse för de utnämnda rådsherrarna att fortfa-

rande och samtidigt tjenstgöra äfven inom Utskotten.

ADERTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1746-1747.

ADOLF FKEDRIK BIJFVER KAKSLER ÖFVH:R UPPSALA HÖG-

SKOLA.

Andra förberedelsen till tronföljare- och Hatt-

partiets åsyftade statshvälfning bestod i försöket

att skaffa Adolf Fredrik större inflytande pä hög-
skolan i Uppsala och att i sådan afsigt utnämna
honom till dess kansler.

Platsen hade i 7 är varit beklädd af Karl Gyl-

lenborg. Oaktadt dennes starka benägenhet för

Hattpartiet hade dock bland högskolans professorer

Mössornas äsigter fått en stor öfvervigt, och detta

kunde ej blifva utan inflytande på den ungdom,
som vid nämnde lärdomssäte erhöll sin bildning,

sin rigtning. För att åstadkomma en för Hattarna

och det unga hofvet gynnsam förändring, eller, som
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hon sjelf skref, klce för nöje utan för polifisM be-

rålmingars shill, gjorde Lovisa Ulrika sommaren
1746 ett besök i Uppsala och, som hon trodde,

icke förgäfves. J)e flesta bland lärarna vidhöllo dock
sina förra åsigter, hvilket äfven inom kort visade

sig ganska tydligt. 1 December samma är dog
nämligen Karl Gyllenborg, och snart nog förspordes.

att professorerna ämnade till hans efterträdare rösta

på Samuel Akerhielm, genom hvilkens utnämning
icke blott Mösspartiet skulle få större inflytande pä
högskolan, utan äfven Adolf Fredrik och Lovisa

Ulrika såras, och det på ett kännbart sätt; ty nå-

got hvar visste, att Akerhielm var en för detta fur-

stepar misshaglig person. Hans utväljande kunde
dock svårligen förekommas; ty Tessin var redan

kansler för högskolan i Abo, och Hattpartiet mäg-
tade bland sina ölriga rädsherrar icke utfinna en

enda man med det anseende, att han kunde upp-
ställas mot Akerhielm. Då föll Tessin på den tan-

ken, att Adolf Fredrik sjelf borde till sysslan ut-

nämnas. Förslaget innebar en nyhet; ty ännu hade

aldrig någon kronprins innehaft denna befattning.

Förslaget innebar ock en olaglighet; ty enligt gäl-

lande stadga borde en rädsherre dertill väljas. För-

slaget innebar ock en våda; ty prinsen kunde möj-
ligtvis råka ut för det obehag, att vid valet få ett

mindre antal röster, än undersåten. Men förslaget

öfverensstämde med det unga hofvets önskan att

lägga i prinsens hand så mycken magt och så många
vigtigare ämbeten, som möjligt. Det öfverensstämde

ock med Tessins enskilda önskan att, stående bakom
den medgörlige Adolf Fredrik, få styra Uppsala hög-

skola, liksom han i egenskap af verklig kansler

styrde den i Abo. Det öfverensstämde slutligen

med både Hattarnas och det unga hofvets gemen-
samma önskan att nedsätta Mössorna och i syn-

nerhet den fruktade Akerhielm, samt att minska
bådas inflytande på den studerande ungdomen. För-
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beredande underhandlingar i sådan rigtning blefvo

fördenskull öppnade förnämligast genom professor

Lars Benzelstierna, brorson till erkebiskopen, och

i sådana rörelser mycket öfvad , i egenskap af

mellanlöpare åt förra kansleren Karl Gyllenborg.

På motsatta sidan voro ej heller Mössorna overk-

samma, utan arbetade mycket och i synnerhet ge-

nom sin gamle handtlangare Arckenholtz. I medlet

af Febr. 1747 anställdes valet. De skäl, som för

Adolf Fredrik anfördes, voro, att utländska högsko-

lor plägade till kanslerer välja sina furstar; — att

derigenom bereddes tillfälle till ömsesidig bekant-

skap mellan prinsen och hans blifvande undersåtare;
— att gustavianska ättens välgerningar mot Uppsala

högskola fordrade tacksamhet mot den nu ifråga-

varande ättlingen m. m. För denna åsigt och för

Adolf Fredrik röstade sju professorer och deribland

Celsius, Klingenstierna, Linné och Strömer. De
skäl, som för Akerhielm anfördes, voro, dels att

gällande lag, d. v. s. Gustaf Adolfs stadga, bestämdt

föreskref, att till kansler skulle tagas en bland råds-

herrarna ; dels att man ej borde sätta kronprinsen

i jemnförelse med en undersåte, ej heller utsätta

honom för möjligheten att blifva vid en omröstning
besegrad. För denna åsigt och för Akerhielm rö-

stade tolf professorer, deribland Hydrén, Ihre, Rosén,

v. Rosenstein och Wallerius. Tolf mot sju; ett sä

öfvervägande motstånd i en dylik sak och mot en

tronföljare-parets, om ej öppet tillkännagifna, dock
allmänt kända önskan, förorsakade mycket uppse-
ende. Men vid^ första underrättelsen om valets ut-

gång, nedlade Akerhielm sina anspråk samt förkla-

rade, att han hvarken kunde, borde eller ville täfla

med rikets kronprins. Hos denne sednare hade
visserligen utslaget af den sRedda omröstningen bort

alstra hvarjebanda betänkligheter; men dessa ned-
tystades genom det smickret, den osanningen, att

alla professorerna skulle otvifvelaktigt hafva röstat
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på honom, ifall de vågat, och ifall de trott honom
vilja mottaga platsen. Genom detta svepskäl öfver-

talades han att underkasta sig ett nytt val och att

låta tillkännagifva, det han i händelse af anbud
skulle mottaga befattningen. Nu anställdes detta

nya val, hvarvid hela konsistorium gemensamt och
utan omröstning förklarade sin innerliga önskan vara.

att kronprinsen täcktes åtaga sig nämnde befattning.

Han åtog sig den, och nu beslöt konsistorium, att

högskolan skulle låta sin förtjusning deröfver ut-

talas genom kanonsalvor, illuminationer och festtal,

det sednare till och med inom hvarje nation. Så
skedde äfven, och högtidligheterna, fröjdebetygel-

serna varade i två dagar, och antalet af de hållna

talen var åtminstone 21. ^'in underdåniga glädje

uttalade konsistorium ytterligare medelst en talrik

beskickning till hofvet, och derjemnte medelst preg-

landet af en skådepenning, hvilken på kronprinsen

och Uppsala tillämpade den romerska skaldens ord:

hk amcs dici x>ater afque princeps^). Högskolan
företog sig ock att som årlig fest fira den dag,

den 26 Febr., på hvilken Adolf Fredrik mottog
kanslers-ämbetet, och de >)Lärcla Tidningarnas för-

klarade, att alademien skulle intill våra sista efter-

Izommande årligen förnya åminnelsen af en så lyel-

lig tilldragelse.

Oaktadt dessa bugningar, dessa botgörningar,

blefvo de professorer, som röstat på Akerhielm,

föremål för Hattarnas och det unga hofvets icke

blott ovilja utan t. o. m. förföljelse. Man afslog en

af Rosén v, Rosenstein begärd årspenning'-) för sina

lyckade läkaråtgerder vid den späde prins tiustafs

') Här vill du lollas fader och furste.

2) Kassel. arkiv. ' Gehebes bref d. 20, 31 Mars 1747
säger, att Rosén förlorade den pensjon, han som lifmedikus åtnju-

tit; — att han icke blef på hofvet mottagen; — och att, emedan
i Vetenskaps-Akademien ingen brottslig person finge inträda, äm-
nade man derur utesluta honom såsom den der gjort sig skyldig
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sjukbädd. Regeringen, den var efter sista råds-

herrevalet i Hattarnas händer, — regeringen beslöt

t. o. m. åtal mot de professorer, som röstat på

Åkerhielm och endast för det de röstat på honom
och icke på Adolf Fredrik; ty detta var deras enda

förbrytelse. De vid valet hållna protokollerna blefvo

till granskning infordrade; men der fanns icke ett

enda uttryck, som kunde anses förnärmande mot
kronprinsen. Det oaktadt blefvo de till Hemliga

Utskottet öfversända och dess pröfning underställda.

Här talade Löwenhielm, erkebiskopen och biskop

Alstrin för mildare åsigter; men Henning Gyllen-

borg påstod, att de tolf professorerna visat van-

vördnad mot kronprinsen, och A. J. v. Höpken
sade: när lagen föresTcrifver, att man fill Icanslcr

hör välja ett riksråd, hade väl berörde tolf pro-

fessorer hart betänka, att, enligt hvarjc sund slut-

konst, en kronprins var till jilatsen ändå närmare
än ett riksråd. Cederhielm, Hårleman, Ax. Sparre

m. fl. ville, att professorerna skulle lagligen tilltalas,

och efter åtskilliga öfverläggningar och uppskof för-

klarade sig Utskottet efter sorgfälligt öfvcrvägande

finna de tolf professorernas uppförande mycket efter-

tänkligt, så att Utskottet begärde, att kongl. maj:t

skulle deröfver infordra justitiekanslerns betän-

kande och låta saken allvarligen beifra. Man tyc-

kes dock vid ett än sorgfälligare öfvcrvägande
funnit rådligast att nedlägga saken, lilen hofvets

smickrare och Hattarnas smygförfattare utgåfvo i

stället smädeskrifter och förslag till smädepenningar,
genom hvilka bemälte professorer förklarades för

oxar eller framställdes som botgörare, de der öd-
mjukt framstammade sitt: pater pcccavimus'^). Afven
Mösspartiet lät smygskrifter, men af motsatt inne-

till det brottet, att hatVa på ofvanuämnd sätt motarbetat sin

kronprins.

') Fader vi hafva syndat.
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håll, spridas kring landet, och med hvad verkan är

lätt att förstå. Om Adolf Fredrik å ena sidan vun-
nit kanslers-sysslan, så liade han å den andra för-

lorat i anseende; ty något hvar tyckte, att han
trugat sig till nämnde hefattning och det på ett för

honom föga hedrande sätt i). Mera hedrande blef

förvaltningen; ty det var nu, 1747 och 1748, som
man afskalTade några gamla och skadliga missbruk;

och i synnerhet det förtryck, äldre studenter dittills

utöfvat mot sina yngre kamrater.

Samma år eller 1747, och som det tyckes, ge-

nom Tessins föranstaltande, har V^etenskaps-Akade-

mien i Stockholm valt Adolf Fredrik till sin beskyd-

dare, hvarigenom och medelst hans inträde i aka-

demien såsom dess ledamot det unga hofvet fick

tillfälle till ökadt inflytande pä äfven denna veten-

skapliga inrättning och på dess verksamhet.

NITTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 174G— 1747.

ADOLF FKEDRIK' BUFVER GENERALISSIMUS ÖFVER KRIGS-

MAGTEN.

En tredje förberedelse till statshvälfningen be-

stod i försöket att skalTa Adolf Fredrik större in-

flytande på svenska krigsmagten. Detta gick lätt

nog. Prinsen hade redan förut med mycken för-

kärlek och välgörande nit omfattat alla dithörande

ämnen, och inom befälet vunnit många bekantska-

per, t. o. m. vänner. Man kunde derföre utan nå-

gon svårighet öfvertala ständerna att hos konungen

') Lovisa Ulrikas brefvexling med sin broder Fredrik, befint-

lig i Kongl. Haus-Archiv i Berlin, och med sin broder August

Wilhelm, befintlig i grefve Manderströms samlingar. Uppsala
konsistor. prol. Sax. min. bref. Skoklosters arkiv.

Riksark. Heml. Utskottets prot.
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anhålla, det prinsen måtte blifva utnämnd till gene-

ralissimus ellor högste befälhafvare öfver svenska

krigsniagten till både lands och sjöss, hvilken an-

hållan också blef genast bifallen. Huru partiet

sedermera ämnade till främjande af sina planer be-

gagna denna åt Adolf Fredrik förskaffade magt,

derom mera framdeles.

Det berättas ock, att man ville i samma afsigt

få åt kronprinsen uppdraget öfverståthållare-ämbetet

i Stockholm; men att den planen icke kunde drif-

vas igenom ^).

TJUGONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1746—1747.

FÖRSTA FÖRSÖKEN ATT VINNA BONDESTÅNDET FÖR TRON-

FÖLJARE- OCH HATT-PARTIERNA.

Vid genomdrifvandet af ofta nämnde planer,

trodde sig tronföljare- och Hatt-partiet kunna räkna

på stöd af rådet, af Hemliga Utskottet, af adeln

och i synnerhet af borgrarna; — men å andra sidan

på motstånd af prester och bönder. Bland pre-

sterna funnos visserligen många, som tillhörde Hatt-

partiet; likväl ansåg man omöjligt att hos ståndet

i dess helhet kunna genomdrifva förslagen om konung
Fredriks tronafsägelse och om Adolf Fredriks på-
skyndade konungadöme och ökade konungamagt.
Inom bondeståndet deremot trodde man någonting

dylikt snarare kunna lyckas, och ett försök i den
vägen blef således fjerde förberedelsen till den åsyf-

tade statshvälfningen.

Förslaget hade visserligen mycket emot sig;

t. ex. böndernas vanliga ovilja mot allt, som tyck-

' ) Korff utspridde, att Adolf Fredrik hyste en sådan plan

och sökte genom inntor förmå Rutger Fuchs taga afsked från

platsen. Sax. min. bi-, d. 17 Mars 1747.
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tes föranleda krig, och tillika deras sedan 1743 års

tronföljare-strider bibehållna ovilja mot Adolf Fred-
rik; och dessutom två Mösspartiets ifriga och skick-

liga förespråkare, Olof Håkansson och hans snille,

samt fabrikör Hedman och hans mutor och gästa-

bud; ty liksom 1743 sökte den sistnämnde också

denna gång att genom sådana medel leda riksdags-

bönderna. Men ä andra sidan räknade man på den
benägenhet för ökad konunganiagt, som ståndet ofta

ådagalaggt, och man hoppades derjemnte kunna för

sina afsigters vinnande begagna någon oenighet,

som inom detsamma just då utbrutit. En riksdags-

bonde, Olof Assarsson från Wedens och Bollebygds

härad i Westergötland, hade näml. för oanständigt

uppförande blifvit af Olof Håkansson och flertalet

bortvisad och anförde deröfver klagomål, icke utan

stöd af några sina kamrater. Hattarna sökte be-

gagna tillfället att draga till sig de missnöjda och

genom dem så mänga andra riksdagsbonder som
möjligt. För sådant ändamål användes äfven mutor
och gästabud, gifna på bekostnad af Frankrike och

af det unga hofvet. Som handtlangare och ledare

vid det ena som det andra tjenstgjorde i synnerhet

Börje Skeckta. LTnder någon bland dessa samman-
komster framlades en skrift, som innehöll högtidliga

försäkringar om trohet mot tronföljaren, och hvilken

Skeckta påstod borde undertecknas af en hvar, som
älskade sin kronprins och sitt fädernesland. Många
bönder invände, att de redan svurit trohetsed åt

båda; men många, man säger 30, undertecknade,

och Hattarna hoppades snart vinna öfvervigt också

inom detta stånd. Under anförande af en Jöns

Jansson från Östergötland, började ock de miss-

nöjde samka sorl mot sin taleman, Olof Håkansson,

och mot sin sekreterare, den ryktbare K. F. Sebaldt,

hvilka båda motarbetade Hattpartiets planer. Tvi-

sten urartade ända derhän, att knytnäfvarna till-

grepos, och en gång, säger man, nödgades Olof
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Håkansson rymma fältet. Men i det hela blefvo han
och hans åsigter försvarade af det ojemnförligt stör-

sta flertalet, hvarföre Hattarnas anhängare snart in-

sågo, att pä vanHg och laglig öfverläggningsväg

var för dem ingenting att vinna. Då och troligtvis

eggade af Skeckta, gingo tolf bland de missnöjda,

anförda af Jöns Jansson, till de andra stånden, och

anklagade Olof Håkansson, såsom den der år 1742
velat införa dansk kronprins i landet, och nu år

1747 ville tillintetgöra riksdagsböndernas frihet, hvar-

före beskickningen anhöll, att ståndet måtte varda

från honom och från sekreteraren Sebaldt befriadt.

Men den uppsats häröfver, som framlemnades, var

ej försedd med några underskrifter och innehöll ej

heller några vigtigare skäl eller öfvertygande bevis.

Knappt hade ock Jöns Jansson och hans kamrater
afträdt, förr än tolf andra bönder inträdde, hvilka,

anförda af en Anders Larsson från Nerikes och

Wermlands län, förklarade, att Jöns Jansson och
hans kamrater icke varit af bondeståndet till sin

vidtagna åtgerd bemyndigade, och att flertalet tvärtom
gillade både talmannen och sekreteraren och önskade
få behålla dem. De flesta på riddarhuset tyckte

saken röra bondeståndet enskildt och ville förden-

skull icke blanda sig deri; men några Hattarnas

ifrigare kämpar. Björnberg, Coyet och Cronhjort

samt herrarna Gyllenborg och Skeckta togo parti

för Jöns Jansson och hans vänner och yrkade på
formlig rättegång mot Olof Håkansson; och vid ett

annat dylikt tillfälle försäkrade Börje Skeckta, att

Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika vore i hela lan-

det så älskade, att, när man i kyrkorna bad för
dem, instämde allmogen i bönerna ifrigt och med
tårar i ögonen. Flertalet af både adel, prester och
borgare beslöt dock att icke Wanda sig i denna
bondeståndets ensak, utan blott medelst en gemen-
sam beskickning anförd af Löwenhielm, uppmana
till försoning och enighet. Men att från de högre
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stånden liksom från en förmyndare, en lärare, mot-
taga dylika förmaningar, detta stack böndernas stolt-

het, och de beslöto tillbakavisa försöket. Till svar

på Löwenhielms ord, lät fördenskull Olof Håkans-
son förstå, att denna de tre ståndens beskickning

varit öfverllödig: ty nu, sade han, nu Gudi lof!

är all oenighet försvtinnen. Men just dessa ord

uppväckte motsägelse-anden, och några började ge-

nast ropa: Nej, nej! och derigenom ådagalägga, att

varningen varit behöfiig. Löwenhielm tillade ock
några ytterligare förmaningar, hvarpå fredsbeskick-

ningen afträdde. Men efter några dagar kommo
återigen och under anförande af en Håkan Anders-
son från Elfsborgs län 8 riksdagsbönder, hvilka å

egna vägnar ånyo anklagade Olof Håkansson. Lik-

som förra gången, kom likväl genast derefter en

annan beskickning, och nu af ej mindre än 24 riks-

dagsbönder, hvilka under anförande af Jan Persson

i Tuna^) å ståndets vägnar försvarade talmannen,

men deremot anklagade kapten Skeckta. Slutligen

framlades ock en skrift, genom hvilken 80 ståndets

medlemmar förklarade sig gilla Olof Håkanssons
åtgerder. Detta starka, orubbliga och oförskräckta

flertal inverkade på de öfriga, och kort derefter

berättades, huru Olof Håkansson hade på en enda
natt och medelst utdelande af rysska rubler åter-

fört till sig och sina åsigter alla de törut missnöjda

ståndsbröderna, och tillägger saxiska sändebudet-):

det unga liofvet såg med liarm alla de penningar'^)

förlorade, som det låtit i»om bondeståndet utdela.

Dessa brytningar föreföllo till det mesta under de

tre första månaderna af året 1747.

') 36:e delen.

-) Dess berättelser Febr.— Apr. 1747.

^) 700,0(y0 plåtar. Summan tyckes vara alldeles för stor.
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Huru under sommaren och hösten samma år

likartade rörelser återigen och i sammanhang med
rättegången njot Hedman utbrusto, detta skall i ett

sednare kapitel berättas M

TJUGONDEFORSTÅ KAPITLET.

RIKSDAGEN 1746—1747.

FÖRBUNDET MED PREUSSEN AFSLUTS.

Vi minnas förslaget derom, samt anledningarna;

Preussens önskan att fä sina schlesiska eröfringar

garanterade af både Sverge och Pommern och följ-

aktligen och af Hessen-Kassel, så framt ej konung
Fredrik ville ådraga sig samma beskyllning för dub-
belhet, som vid engelskt-hessiska förbundet 17 40-);

— derjemnte Frankrikes önskningar att genom Preus-

sens biträde tillintetgöra pragmatiska sanktionen och

försvaga Österrike ; — ytterligare Preussens ocli

Frankrikes gemensamma önskan att genom Sverge

hindra Ryssland från att enligt nyss gifvet löfte kom-
ma det angripna Österrike till hjelp; — likaså, huru
inom riket samma förslag understöddes af Lovisa

Ulrika, som ville göra sin bror till viljes och hjelpa

sitt fädernesland ; — och af Adolf Fredrik, som ville

göra sin gemål till viljes och visa sitt oberoende af

Ryssland; — samt af Hattarna, som ville göra både
Frankrike och det unga hofvet till viljes och deri-

genom betrygga sig sjelfva; — slutligen ock af ett

stort antal svenskar, hvilka brunno af harm öfver

de sista nederlagen, förlusterna och förnedringarna;

och af begär att återvinna ära, länder och oberoende.

') Franska, sax., österr. min. br., samt Rådets och

Adelns protokoll.
2] 35. 47.
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Vi minnas ock de mot ofvannämnde förbund
talande personerna och skälen; Elisabets önsknin-
gar : preussisTca förhundet, skref hon, är öfverflöäigt.

Det héliöfs icJce mot Ryssland; ty jag har tydligen

visat min tillgifvenhet för Sverges kronprins; ej

heller mot Danmark, ty jag har likaledes ådagalaggt

mitt beslut, att äfven i sådant fall lemna kraftigt

understöd. Till dessa Rysslands kommo äfven Dan-
marks och Englands afrådande ord, t. o. m. hotel-

ser; — ytterligare konung Fredriks ovilja, den per-

sonliga mot tronföljare-paret och ålderdomens mot
nya bekymmer och nya besvär; — likaså Möss-
partiets benägenhet för fred och misstroende till

den preussiska konungen; — och slutligen den stora

och fredligt sinnade allmänhetens farhåga, att för-

bundet skulle leda till krig. Vi minnas ock, huru
dessa åsigter åren 1745 och 1746 ifrigt försvarades

af konungen samt af rådets flertal under anförande

af Akerhielm och Lagerberg, och huru det unga
hofvet och Hattarna fördenskull icke vågade genom-
drifva sitt förslag, innan folkets ombud blifvit der-

öfver hörda.

Knappt var nu riksdagen öppnad, förrän också

härutinnan ständernas vanliga tudelning visade sig.

Adel och borgare voro för, men prester och bönder

mot förslaget ; finska riksdagsmän förklarade t. o. m.

att de skulle vid sin hemkomst blifva ihjelslagna,

ifall de tillstyrkte något förbund, som kunde leda

tjll nytt krig mot Ryssland. Spänningen blef häftig.

A ena sidan såg man Liewen och Fredrik Gyllen-

borg m. 11. och å den andra KorlTs utliggare samt

Hedman och Springer vara i mycken rörelse, och

båda partierna, men i synnerhet Mössorna utskic-

kade flere skrifter. En sådan kallad '>^Srenska Si-

hyllann '), spådde, att, ifall Sverge inginge förhund

') Författad af Korff eller af Erik Wrangel. Skriften fanns

bilaggd ett saxiska sändebudets bref d. 19 Maj 1747.
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med Preussen, sJculle några tusen ryssar helt fred-

ligt inrycha i Finnland och förklara, att de Jcom-

mit endast för att hefria innevånarna från den

fransM sinnade Hatt-regeringens tyranni, och att

finnarna utarmade genom de sista krigen och upp-

hragta genom utsigten till ett nytt, icke skulle der-

vid göra något motstånd.

Redan i November 1746 började striden, och

med uppträden, erinrande om de åtgerder, som
förberedde krigsförklaringen 1741. Nu liksom då

hade Hattarna emot sig konungen samt alhiiännaste

tänkesättet inom både riksmötet och landet, och denna
gång var man icke ens säker på rådet och pä Hemliga
Utskottet, sä kraftigt verkade minnet af förra kriget

och farhågan för ett nytt. Men liksom man 1740
för krigsförklaringens genomdrifvande tillsatte en

s. k. Secretissime-Beredningi), så blef också nu
tillsatt ett s. k. Secretissimum, som skulle utreda

och förbereda frågan. Ungefär som Secretissime-

Beredningen 1741, utgjordes också det nu tillsatta

Secretissimum af fyra medlemmar från riddarhuset,

två frän prest- och två från borgareståndet samt
af två riksråd och kanslipresidenten. Hattarna in-

satte i detta Secretissimum llere sina mest fram-

stående personligheter; t ex. A. J. v. Höpken, Palm-
stierna, Jak. Benzelius, Plomgren och Boberg, och dess

beslut blef följaktligen att tillstyrka, det förbundet

måtte enligt ett af Tessin uppsatt förslag, afslutas.

Vid början af April 1747 kom frågan till råd-

kammaren. Ehuru efter sista riksråds-valet Hat-
tarna egde derstädes bestämd öfvervigt, rönte dock
härutinnan deras åsigt mycket motstånd. Fredrik

sjelf uppträdde mot densamma llere gånger och med
en hos honom mindre vanlig ifver. Förhundet, sade

han, är som försvarsmedel mot Byssland onödigt;

ty jag är alldeles öfvertygad derom, att kejsarinnan
Elisabet hvarken tnll eller förmår störta vår tron-

') 35. 73, 75.
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följarc ; hon vill det ej, ttj hon har sjelf främja
hans, släptingens, iipphöjelse; och hon förmår det

ej heller, ty han är af Svcrges l-onnng och folie

antagen och älsJcad. Förbundet är således onödigt;

men det är tillika shadligt; ty det är orsaken och

just enda orsaken till Bysslands och Dctnmarks
misstroende och rustningar; och båda dessa magter
skola lugna sig, så snart vi låta frågan om. preus-

siska förbundet falla. — Nej, rnente Adolf Fredrik,

om vi ej hafva några bundsförvandtcr, skola våra
grannar blifva än djerfrare. Konungens åsigter

understöddes dock af Nolckens infordrade berättelser

samt af Mö^partiets medlemmar inom rådet, ocli

i synnerhet af Akerhielm, hvilken derom aflät ett

utförligt betänkande. Kronprinsen hade väl på sin

sida Hattpartiets rädsherrar och i synnerhet Tessin

och Palmstierna; men fredspartiet var envist och d. (i

April uppträdde konungen i rådet omigen och upp-
visade en frän svenska sändebudet i Petersburg

grefve Barck ankommen skrifvelse, hvilken inberät-

tade, huru rysska regeringen blifvit i hög grad oroad

och uppbragt genom förslaget till ett närmare svenskt-

preussiskt förbund, och från Finnland hade kommit
bref om deraf föranledda rysska tropprörelser vid

gränsen. Med anledning af så det ena som andra

vände sig nu konungen till rådsherrarna med nya

föreställningar. Jag har, sade han, ofta förut var-

nat, och jag beder nu omigen herrar riksråd be-

tänka förslagets vådor. Oss tryta ju både pennin-

gar och lifsmedel. Månne vi icke derföre böra tills

vidare uppskjuta det preussiska förbundet och söka

bibehålla godt förstånd med Ryssland ? Och månne
ej detta är bättre än att störta oss i en fara, ur

hvilken vi sedermera torde få svårt att reda oss.

Efter dessa ord steg konungen upp och aflägsnade

sig. Saken blef ock tills vidare uppskjuten.

I medlet af April förekom den omigen i Hem-
liga Utskottet, hvarest den framkallade tvister, så
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häftiga och envisa, att de varade i två dagar. Skä-
len för och mot voro de förut nämnda, blott stun-

dom med någon omvexling i ordalagen. Palmstierna

sade : vi och våra vänner hygga på positioner, våra
motståndare hlott på suppositioner ; vi på rilcets

verkliga hehof af trygghet mot en farlig granne, de

på inbillade faror för krig. Coyet sade: jag vill

ej sätta hött till arm, ej heller lita på någon egyp-

tisk rörstaf. Men det vore oförståndigt att bort-

kasta den staf. Gud gifvit oss i handen, den rädd-

ning från rysskt öfvervälde, han genom det preus-

siska förbundet erbjudit. Palmstierna tillade: mot-

partiet vill stödja sig på kejsarinnan Elisabet, men
tänkt om i Petersburg inträffar en statshvälfning,

som störtar henne och upphöjer den nu fängslade
Iwan, hur går det då med vårt påräknade rysska

stöd? I dessa åsigter instämde Höpken, Liewen
och flere Hattpartiets anhängare. Andra sidan der-

emot ville, att rådet skulle höras, skulle rådfrågas,

innan Utskottet fattade sitt afgörande beslut. Hat-
tarna satte sig emot h varje sådant förslag; emedan
de ganska väl visste, att i denna punkt skulle många
inom rådet och möjligen dess flertal instämma i

Mössornas åsigter. För att motverka rådets hö-
rande tillgreps då det vanliga hemlighets-krämeriet,

och Höpken uppstod och förklarade, att rådet skulle

svårligen kunna öfver denna fråga yttra sig, utan
att röja sådana statsförhållanden, som icke borde

komma till allmänhetens kännedom. Men andra
sidan var envis och hade för sig flertalet, hvilket

äfven genomdref sin åsigt; näml. att rådsherrarna
skulle tillkallas och frågas. Dessa infunno sig i Ut-
skottet d. 17 Apr. för att enligt begäran uttala sina

åsigter. För de riksråd, som då afstyrkte förbun-
det, gick Akerhielm i spetsen, och på hans sida

ställde sig Mössorna Posse, Taube och Wrangel
samt medelvägsherrarna Löwen och Cedercreutz samt
Hattarna Rosen och Johan Gyllenborg, några dock

Fryxells Ber. XXXVII. 8
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med vacklande och obestämda ordalag. För andra
sidan talade deremot främst Tessin och med honom
följde Ehrenpreus och Fabian Wrede, den sistnämnde
med mycken ifver, EnJivar, sade han, som på ga-
tan anfalles af två, ropar alltid en tredje sig till

hjelp, och så gör nu vårt Sverge, som, hotadt på
en gång af Byssland ocJi Danmark, söker hos Preus-
sen understöd. Eller skola vi kanske ständigt för-
hlifva tvtingna att som. slafvar säga till ryssen:

tala Herre! ty din tjenare härer till! Käre hroder

!

låtom oss häldre redligen kämpa och dö, på det

vår ära icke må komma på skam! Mot förbundet
hade således talat åtta, för detsamma blott tre råds-
herrar i), och inom Utskottet yttrade presteståndets

medlemmar allt framgent sina stora betänkligheter.

Detta oaktadt blef förbundets ingående af Utskot-
tets flertal tillstyrkt. Derefter kom frågan till slut-

ligt afgörande i rådet. Konungen, Akerhielm och
Wrangel talade ytterligare för uppskof, men förgäf-

ves. Tänkesättet hade derstädes ändrat sig, och
flertalet röstade numera för Hattarnes och det unga
hofvets plan.

Berättadt är, att både konungen och den
stora allmänheten hyste mycken obenägenhet mot
preussiska förbundet, och att flertalet inom rådet

kanske ock inom Hemliga Utskottet hade ursprung-
ligen hyllat samma åsigt. Det är fördenskull svårt

att förklara, hur under sådana omständigheter Hat-
tarna kunde lyckas drifva sin åsigt igenom såväl i

Utskottet som rådet. En mägtigt bidragande orsak

till deras framgång var tvifvelsutan den starka ovil-

jan mot Ryssland, hvilken blifvit för tillfället än

mer uppstegrad genom Elisabets närgångna fordrin-

gar och KorlTs stötande framställningssätt. Beräk-
ningen att ställa sig in hos det blifvande Ironföljare-

paret torde ock hafva gjort sitt till. Hattarna be-

gagnade dessutom allehanda skäl, svepskäl och ho-

') Höpken och Palmstierna hörde dock äfven till denna sida.
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telser, och inför tftskottet påstod Palmstierna, att den,

som icTce genast ocli utan omröstning antoge preus-

sisJca förbundet, vore en fiende till rikets Jcronprins ').

Att de begge Hattarna Höpken och Palmstierna suto

i både råd och utskott och kunde derigenom leda

och sammanhålla dessa myndigheter, var också en
för deras parti gynnande omständighet.

Sedan rådet och utskottet sålunda bifallit, blef

det preussiska fördraget ändtligen d. 18 Maj form-
ligen afslutadt. Det var ett ömsesidigt skyddsför-

bund, enligt hvilket man i händelse af behof skulle

till inbördes understöd gifva Sverge 6- och Preus-
sen 9,000 man. Det, som skulle skyddas, var å

ena sidan Preussens nya eröfringar i Schlesien, detta

var Preussens fördel; och å den andra Adolf Fre-
driks tronföljd, detta var det unga hofvets. Sven-
ska statens deremot bestod i frigörandet från den
trånga och tryckande förbindelsen med Ryssland

och var i ty fall ett sidostycke till den hannoveran-
ska alliansen, genom hvilken Horn år 1727 lika-

ledes lösgjorde Sverge från en äldre och besvärlig

förbindelse med samma magt; en åtgerd, hvilken

på sin tid framkallade från hofvet i Petersburg häf-

tiga och hotande motföreställningar, då genom Dolgho-
ruky-) ungefär på samma sätt som nu genom Korff.

I egenskap af en sådan befrielse var preussiska

förbundet både nyttigt och ärorikt och hade följ-

aktligen bort blifva föremål för svenskarnas glädje

och stolthet. Men efter de sednaste två krigen

qvarlåg ännu öfver de flestas sinnen en döfvande
trötthet och i de flestas hågkomst en mängd af-

skräckande minnen. När några svenskar gladde sig

') Enligt saxiska sändebudets berättelse påstod Korff, att till

bestyrkande af sina uppgifter hade Hattpartiet inför några Hem-
liga Utskottets medlemmar uppvisat chifferbref frän svenska sände-

bud vid utländska hof, dock sedan iuueliallet blifvit genom oärlig

dechiffrering förfalskadt.

2) 31. 147, 154.
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åt nämnde förbund såsom en frälsning från rysskt

förtryck, sågo andra deri endast ett onödigt för-

nyande af 1741 års öfvermodiga utmaningar, och

befarade lika olyckliga följder. Denna sida, och

den utgjorde flertalet, härmades följaktligen öfver

det unga hofvet, som haft hjerta genomdrifva en

för dess blifvande undersåter så vådlig åtgerd, och

att göra det i otid och, som man trodde sig veta,

förnämligast af personlig stolthet, preussisk slägt-

kärlek och dynastisk egennytta.

Sistnämnde beskyllning afsåg den förbundets

punkt, som betryggade Adolf Fredriks tronföljd, och

hvilken kommit till allmän kännedom, ehuru den

blifvit undangömd i en separat-artikel. Den var i

sig sjelf ett slags familj-fördrag, enligt hvilket Preus-

sen lofvade att med all magt försvara den holstein-

gottorpsTiU tronföljden i Sverge, ungefär på samma
sätt, som Ryssland år 1721 lofvade att Jiindra och

förebygga allt, som kunde mot den då antagna hes-

sisJca förehafvas.

Frankrike slöt sig naturligtvis genast till det

svensk-preussiska förbundet, hvarigenom detta för-

vandlades till en trippel-allians. Deremot hade Öster-

rike på sin sida England, Holland och Ryssland.

Så stodo nu Europas magter hotande mot hvaran-

dra och färdiga till en stor och allmän strid. Att

Sverge lätt kunde invecklas i ett så uppkommande
europeiskt krig, detta var, såsom vi hört, ett bland

de vigtigaste skälen, som mot det nu afslutade för-

bundet blifvit anförda M-

) Danska, franska, preuss., sax. och österrikiska

bref. Rådets, adelns och Hemliga Utskottets prot.
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TJUGONDEÅNDRA KAPITLET.

RIKSDAGEN 1746-1747.

RATVEGÅNGEN MOT HEDMAN.

Föregående kapitel hafva visat, huru Hattpartiet

sökt och lyckats stärka sina krafter och sin ställ-

ning genom de nya rådsherre-valen, genom Adolf

Fredriks utnämnande till akademi-kansler i Uppsala

och till generalissimus öfver krigsmagten, och likaså

genom att muta en hop riksdags-bönder, och afsluta

preussiska förbundet. De nedanstående kapitlen

skola visa en annan sida af förberedelserna till stats-

hvälfningen; nämligen, huru man sökte medelst hvar-

jehanda anklagelser och rättegångar dels afskrämma
Mössorna från allt motstånd, dels uppskrämma både
allmänheten och det unga hofvet för en, som man
sade, inom riket befintlig fast i mörkret dold liga,

hvilken i förening med rysska hofvet skulle åsyfta

upphäfvandet af Adolf Fredriks tronföljd. För att

åt detta påstående gifva ett sken af sannolikhet,

behöfdes några bevis eller någonting, som kunde
utgifvas för bevis ; någonting, som kunde denna
gång tjenstgöra pä ungefär samma sätt, som Johan
Gyllenstiernas sak gjorde 1741 i). Man var likväl

icke nu som då nog lycklig att komma något verk-

ligt brott på spåren, och man hade derför intet

verkligt skäl att åberopa. Men man hade genom
det nyligen anställda riksråds-valet lyckats att i råd-

kammaren vinna en åtgörande öfvervigt. Uppmuntrad
genom denna framgång och litande på denna öfver-

vigt, beslöt man derföre att också nu mot sina veder-
sakare framkasta anklagelser för högförräderi; ehuru
man icke hade några bevis derpå att framlägga.

') 35. 88.
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Dessa anklagelser och rättegångar skulle tillika, en-
ligt planens andra sida nedtysta Mössorna och af-

skrämma dem från ytterligare motstånd.

Den man, som både tronföljare-paret och Hat-
tarna förnämligast ville åt, var Akerhielm. Men
liksom man vid angreppet mot Horn 1738 först

kände sig före genom ett angrepp mot den obetyd-
ligare personen Arckenholtz, likaså beslöt man göra
äfven nu, och den, mot hvilken man i sådan afsigt

denna gång vände sig, var Abraham Hedman, hvil-

ken redan förut varit omtalad i).

Mannen egde en linnefabrik, belägen vid Ket-
tilstad, nu Kettsta, i Harakers socken i Westman-
land, och hade utmärkt sig genom åtskilliga för-

bättringar af spinnmachiner och blekningssätt m. m.
och för sådana sina förtjenster erhållit vid riksdagen

1740 någon uppmuntran. Men han blandade sig

tillika i statsärender och var en anhängare af hol-

steinska huset, till dess han, troende sig bedragen
af gamla Pechlin, mottog penningar af Griiner och
sedermera ifrigt sökte genom mutor, fritafflar och

gästabud draga bondeståndet till danska kronprin-

sens parti. Våren 1743 blef han ock på angifvelse

af den ifrige Hatten, borgmästaren Salin, anklagad

och häktad. Han återfick väl snart nog sin frihet;

men ansågs äfven sedermera arbeta för danska par-

tiet och hafva mycket att säga hos allmogen. Vid
sin resa till Dalarna 1744 gjorde ock Adolf Fredrik

en omväg för att besöka och om möjligt vinna den

inflytelse-rike mannen. Denne höll sig dock fort-

farande till Mösspartiet, men har icke under året

1745 oss veterligen förehaft några betydligare stämp-
lingar. Att han var driftig, orolig och föga samvets-

grann, inses af hvad här och förut berättadt är.

Det var Börje Skeckta, som åtog sig att vid

anfallet mot Hedman gå Hattpartiets ärender. 1 Fe-

') 36. 50—94.
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bruari 1747 lät han på eget bevåg fängsla, med
kedjor belägga och till Stockholm föra bemälde fa-

brikör, hvarpå Skeckta anklagade honom, såsom
den der sökte både 1743 att motarbeta Adolf Fre-

driks val, och nu 1747 att detsamma öfverändakasta,

för att i stället framhjelpa prinsen af Cumberland
eller konungen af Danmark. I dessa sina an-

grepp fick Skeckta understöd af Coyet, Hårleman
Axel Sparre och Henrik Wrede^), hvilka om hvar-

andra påstodo, att Hedman gjort sig skyldig till

högmålsbrott, och att han förverkat lifvet; hvar-

jemnte Skeckta talade om de sammansvurnes stora

antal och försäkrade, att alla fängelser i Hedmans
och Springers grannskap skulle snart blifva fullpac-

kade med upptäckta landsförrädare.

Om den blifvande domstolen i målet uppstodo

nu lifliga tvister. Hattarna önskade en ständernas

kommission; men emedan hvarje sådan ansågs mer
tillgänglig för parti-åsigter och parti-ränker, talade

Mössorna för hofrätten såsom varande mer både
oberoende och oväldig För en ständernas kom-
missjon röstade dock borgareståndet och adeln, den

sednare likväl efter något motstånd af Ture Gustaf

Rudbeck, hvilken vid denna tid började mer och

mer framträda, inom presteståndet talade Broval-

lius och Henrik Benzelius för kommissjonen, men
Alstrin, Lagerlöf, Troilius och flertalet för hofrätten,

hvilken sednare äsigt äfven segrade. I det redan

förut splittrade bondeståndet blef striden ytterst

våldsam. Der utdelades penningar å ena sidan af

Frankrike och Hattarna, och å den andra af danska
sändebudet-). Mössorna segrade. Men Hattarnas

') Vid ett annat tillfälle tyckes Wrede hafva försvarat Hed-
man mot Skecktas öfverdrifna beskyllningar och derföre råkat med
den sistnämnde i häftig ordvexling.

2) I ett långt chifferbref af d. 13-24 Jnni 1747 berättar

denne, huru han för sådant ändamål utbetalat 2,000 plåtar.
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anhängare inom ståndet ville icke gifva sig tillfreds

dermed; och Håkan Olssons nyss omtalade beskick-

ning blef just af denna tvist föranledd. Att norr-

ländningarna, af fruktan för ett krig mot Ryssland

hållit sig till Adolf Fredrik, det veta vi af gammalt.

En bonde från Medelpad, vid namn Nils Mattsson,

inlemnade nu ock en uppsats, i hvilken han beskref

sin djupa sorg öfver det heslut, bondeståndets flertal

fattat, samt huru han och hans hemmavarande med

-

bröder hade en outsäglig härleh till hans Jcongliga

höghet; — huru de betraktade honom som, en Guds
nådegåfva; — och huru de med ängslan fått höra,

det något djeflaartadt förehades mot detta deras dyra
hopp; — och huru deras ängslan och bedröfvelse

skulle ökas, om de mc finge höra, att man icke ville

genom en ständernas kommissjon anställa deröfver

så noggranna undersökningar som sakens vigt kräfde.

Men bondeståndets flertal kunde icke ens häraf

bevekas att ändra sitt en gång fattade beslut.

På ofvannämnde sätt stannade således tvä stånd

mot två. Enligt förslag af Ulrik ScheiTer sökte väl

adeln öfvertala presterna till ändradt beslut; men
fåfängt, och målet blef alltså förvisadt till hofrätten,

den lagliga domstolen. För att bestyrka sin ankla-

gelse, framdrog nu Börje Skeckta en mängd vittnen,

man säger ända till 100; men deras utsagor voro

af föga eller ingen vigt, och hans företag och upp-
förande ådrogo sig ett ständigt växande klander.

Han blef af konung Fredrik förbjuden att visa sig

vid dennes hof och råkade med landtmarskalken

Ungern Sternberg och andra i så häftiga ordvexlin-

gar, att man beslöt gifva honom en formlig var-

ning, och det genom de tvänne parti-vännerna Björn-

berg och Cronhjort; och han blef åtminstone för

en tid bortvisad från riddarhiiset. För att dock

understödja honom och hans företag mutade bro-

dern Magnus Skeckta en bonde att framkomma med
nya anklagelser mot Hedman; men stämplingen röj-
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des och misslyckades, och Magnus Skeckta måste

bekänna förhållandet, hvarefter han för en tid af-

lägsnades och skickades till Preussen för att, som
det hette, öfverföra det just då afslutade preussiska

förbundet. Detta tilldrog sig i Maj och Juni 1747.

Hösten samma år gjordes ett nytt försök. Mag-
nus Skeckta hade återkommit, och han eller bro-

dern sökte omigen locka en hop riksdags-bönder

till strängare ätgerder mot Hedman och mot en

hvar, som skulle anses förrädiskt sinnad mot Adolf

Fredrik. Skeckta utdelade exemplar af regerings-

formen och riksdags-ordningen och derjemnte både
mynt och välplägning och lyckades älven nu att

vinna ett icke obetydligt anhang. En deribland,

Erik Persson i Herrsta, Stockholms län, framlade i

bondeståndet en skrift, som Skeckta stuckit honom
i handen. Den var med skicklighet uppsatt och

klagade öfver de förderjiiga stämpUngar, som enligt

dess påstående förehades mot riket och tronföljden,

och tillika öfver bondeståndets flertal, som a/slagit

den närmare tmdersökning, man velat genom en

ständernas kommissjon åstadkomma. Der omtalades
ock, huru man visste, att många bland ståndets

medlemmar bli/vit af vissa kända ledare gång på
gång mutade med penningar och förplägning, så

att det fordom ärade dannemanna-ståndet blifvit

numera skamligen nedfläckadt. Erik Persson be-

gärde fördenskull, att slika ledare måtte häktas och

jemnte högförrädarne lagforas, och det inför en
ständernas kommissjon. Uppsatsen är märkvärdig,
emedan den, ehuru som en partiskrift föga pålitlig,

dock låter oss kasta en blick in i de stämplingar,

som otvifvelaktigt älven af Korlf och Mösspartiet

bedrefvos, fastän man om den sidans företag icke

eger någon närmare kännedom. Skriften blef emel-
lertid af bondeståndets flertal ogillad. Erik Persson
påstod, att man t, o. m. genom hot och skulTnin-

gar sökte hindra dess uppläsning. Åtföljd af trettio
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bönder, gick han då till riddarhuset och klagade

öfver dessa uppträden och begärde omigen, att Hed-
mans sak måtte åt ständernas kommissjon öfver-

lemnas, i hvilket allt han fick understöd af Skeckta
och af några andra adelns Hatt-ledamöter. Men
straxt derefter kommo andra beskickningar af riks-

dags-bönder, hvilka enligt uppdrag förklarade, att

ståndets flertal gillade Olof HManssotis, men ogil-

lade Erik Perssons åtgerder. Några Hattar sökte

visserligen försvara den sistnämnde, men kunde ej

heller denna gång förmå adeln att blanda sig i en

dylik bondeståndets ensak. Bröderna Skecktas fram-
fart rönte också mer och mer motstånd äfven på
riddarhuset, och t. o. m. af Hatten Palmstierna;

och emedan Börje Skeckta i detta och andra hän-
seenden utfor mot landtmarskalken i oanständiga

ordalag, blef han omigen utvisad från riddarhuset

och hotad med rättegång. En sådan hade kunnat
blifva obehaglig; måhända också för flere personer.

Till förekommande af så det ena som andra hjelpte

fördenskull Lovisa Ulrika honom ur landet och an-

mälde honom till det bästa hos sin konungsliga bro-

der, uppgifvande som orsak till hans motgångar,

att han hade på riddarhuset talat med mycken ifver

för det unga hofvet och dess fördelar M. Detta till-

drog sig i November och December 1747.

Otvifvelaktigt är, att bröderna Skeckta hafva

genom sitt uppförande så i detta som andra mål

mycket skadat sitt parti och ej minst tronföljare-

paret, hvilket först framdragit och sedermera be-

skyddat sådana män. Allmänheten såg också med
ovilja, att Hedman fick till följe af Skecktas obe-

yisliga anklagelse sitta ungefär ett helt år i fängelse.

ÄndtHgen vintern 1748 blef han af hofrätten fri-

känd. Några bland garnisons-regementernas mu-

') Berlin. Köuiglich Haus-Archiv. Lovisa Ulrikas

bref till konung Fredrik i Dec. 1747.
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sikanter företogo sig då, att, vare sig för sakens

eller för drickspenningarnas skull helsa honom och

hans befrielse medelst musik utanför hans boning.

Men Adolf Fredrik blef deröiVer mycket förtörnad

och spelmännen fingo en tillrättavisning för sin ar-

tighet mot en dylik hos det unga hofvet mindre väl

anskrifven herre').

Hedman kunde, som vi sett, icke om något

brott öfverbevisas. Men var han månne oskyldig?

Att han för parti-afsigter utdelat mynt och välfäg-

nad, hafva vi berättat; men detta hade Hattarnas

handtlangare, en Fredrik Gyllenborg m. fl., likaledes

gjort, och saken ansågs af den stora allmänheten

icke serdeles fördömlig. En annan och vigtigare

fråga är, om han deltagit i någon plan till uppjiäf-

vande af Adolf Fredriks tronföljd, — eller om nå-

gon sådan plan i verkligheten förefanns, — eller

om den var blott en Hattpartiets dikt, hopsatt i af-

sigt att dermed uppskrämma allmänheten och det

unga hofvet. Frågan är svår att besvara. Yi skola

framdeles till densamma återkomma.
En vigtig följd af ofvanbeskrifna uppträden bör

icke med tystnad förbigås. Läsaren har sett, huru
en mängd af bondeståndets medlemmar utmärkte
sig genom oenighet, mutbarhet, oordning, ja, en full-

komlig oefterrättlighet. Detta hoplaggdt med stån-

dets djupa okunnighet och tadel-värda uppförande
under riksdagen 1742— 1743, har troligen bidragit

till den bestämdhet, hvarmed de tre högre stånden
fortfarande motsatte sig dess inträde i Hemliga Ut-

skottet.

') Enligt bref af danska min. d. '% 1748. Se i öfngt

danska, preuss., sax., österr. min. br. Arkivet i K assel.

Gehebes bref, nordiuska saml. samt prästernas, men i syn-

nerhet adelns pr o t.
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TJUGONDETBEDJE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1746—1747.

RÄTTEGÅNGEN MOT SPRINGER.

Det andra s. k. beviset för en sammansvärjning
mot Adolf Fredrik och det andra skrämskottet mot
Mössorna sökte man åstadkomma genom en rätte-

gång mot Kristofer Springer.

Denne man, född 1704, besökte i de yngre
åren främmande länder, men bosatte sig sedermera i

Stockholm och började der drifva handel. Men han
började ock snart nog att blanda sig äfven i de
politiska rörelserna, först som Hatt, men från 1742
som Mössa; och vi hafva redan berättat det djerfva

sätt, hvarpå han i Juni 1743 anklagade Plomgren,
samt huru denna sak blef bilaggdi). Det oaktadt

hördes Springer äfven sedermera både ofta och
skarpt tadla besagde Plomgren, och redan hösten

samma år anklagade han Kierman och justitieborg-

mästaren Aulaevill, såsom de der bidragit till de

fredliga rådsherrarnas afskedande 1739. Våren 1744
ville han och en hop missnöjda stockholmare sam-
mankalla borgerskapet till några angelägna öfver-

läggningar, men det förbjöds. De ämnade då till

allmänhetens upplysning om detta och andra för-

hållanden, låta från trycket utgifva några sina upp-
satser, men äfven detta hindrades. Till följe af

sädana upprepade och för Hattpartiet oroande för-

slag, blef han någon tid derefter häktad, men måste

i Januari 1746 ställas på fri fot igen. Utan att låta

sig af dessa uppträden afskrämmas, fortgick han

') 3«. 113.
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på sin mot Hattarna fiendtliga bana, och underhöll

nära förbindelser med Korfl", hvarföre han ock var

af dennes regering väl ansedd och wiycket gynnad.

Han höll ock, sedan riksdagen 1746 blifvit öppnad,

daglig fritaflel för 20 till 30 Mössor, och var genom
sin förening af slughet och mod kanske den far-

ligaste motståndare, Hattpartiet hade, och borde af

denna orsak angripas och om möjligt undanskaffas.

Man ville ock derigenom på en gång bestratTa hans

fiendtliga uppförande och tillika än mer uppskrämma
det unga hofvet och allmänheten; ty Springers be-

teende vid Adolf Fredriks val 1743 och hans sed-

nare förbindelser med rysska sändebudet kunde lätte-

ligen hopstafvas till ett icke oäfvet bevis för någon

Mössornas och Rysslands sammansättning till upp-
häfvande af nämnde val.

Till tidpunkt för angreppet mot Springer, liksom

för det emot Hedman och af samma skäl, valdes vin-

tern 1747. Likasom Skeckta mot Hedman, så gick en

borgmästare Boberg i) i spetsen för anklagelsen mot
Springer. Som skäl dervid åberopades Springers upp-
trädande på rådhuset 1743-), för hvilket han visser-

ligen erhållit förlåtelse; men hvilket man nu påstod

vara af så stor vigt, att det hvarken borde eller

kunde lemnas ostraffadt, hvarföre målet verkligen

blef återupptaget. Dervid väcktes genast den vanliga

frågan om blifvande domstol. Prester och bönder rö-

stade för vanlig och laglig rättegång; men adel och bor-

gare för en ständernas kommissjon; och genom deras

och det unga hofvets bedrifvande blef frågan för-

visad till Hemliga Utskottet. Här uppträdde nu
Boberg med ett skriftligt betänkande, hvari han

') K. G. Boberg, först bodbetjent hos Plomgren, sedan hof-

sekter och derpå borgmästare (i Oregruiid?) men 1747 utnämnd till

borgmästare i Ystad.

=) a». 113.
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fastade sig vid uppträdet 1743, och i synnerhet vid

de två omständigheterna, att Springer tadlat sättet

för det holsteinska tronföljare-valet samt vädjat

från riksdags-ombuden till principalerna. Frågan,
utbrast Boberg, frågan är den: sTiall hertig Adolf
FredriJiS val anses som lagligt eller som olagligt?

och tillika den: skall kvart landskaj), hvart härad
eller Iwar socken hafva rättighet att fatta och följa

sitt eget heslut? och skall vårt svenska samhälle

sålunda blifva ett vidunder inför alla de andra?
Löwenhielm ansåg väl Springers ord 1743 något

betänkliga ; men tyckte, att denne hade ogillat blott

sjelfrådigheten vid Karl Peter Ulriks val, men inga-

lunda Adolf Fredriks, hvilket han förklarat lyck-

ligt. Emedan nu Springers förseelse härutinnan

redan en gång blifvit beifrad, försonad och nedlaggd,

afstyrkte Ungern Sternberg dess återupptagande.

Men Cojet och Hårleman m. fl. voro envisa, och
andra Hattar ville t. o. m., att Springer skulle ge-

nast träda i häkte. Ungern Sternberg bad dock

utskottet betänka sig, innan det droge målet till sitt

afgörande; lian för sin del tyckte radligast vara
att låta hvar svensk undersåte njuta svensk lag

och rättegångs-ordning. Cojet och Palmstierna m. fl.

förklarade dock målet vara en statssak af sådan

beskaffenhet, att den borde hållas hemlig och för-

denskull handläggas endast af Hemliga Utskottet.

Wulfwenstierna invände : uppträdet föreföll dock på
rådhuset och i en mängd menniskors närvaro och

var fördenskull visst icke någon hemlighet, och bör

således ej heller behandlas i Hemliga Utskottet utan
i hofrätten. Men Hattarna hade på sin sida utskot-

tets flertal; och när landtmarskalken framställde

frågan: om Springer borde häktas, svarade adel och

borgare: Ja! A presternas vägnar gaf äfven erke-

biskopen sitt bifall, dock med villkor, att häktandet

skulle ske på körningens och rådets befallning: d. v. s.

i vanlig laglig väg, och biskop Alstrin förklarade.
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det lian icke visste Springer hafva gjort sig skyldig

till något brott, sedan han 1743 fick mottaga ho-

nungens hade varning och förlåtelse. Men alla

inkast och skäi voro fruktlösa, och utskottets fler-

tal beslöt, att Springer skulle häktas, hans papper

borttagas och hans sak genom kommissjon aftlömas,

och tillika, enligt Skecktas förslag, att till åklagare

skulle tagas en assessor Robeck, hvilken redan förut

i dylika mål tjenstgjort'). Öfver detta utskottets

beslut blef presteståndet mycket uppbragt. Tale-

mannen erkebiskop Jak. Benzelius, förklarade väl,

att den, som motarhetade Springers ställande inför

en ständernas kommissjon, den älskade hvarken

tronföljare-paret, ständernas frihet eller fädernes-

landets välgång. Men presterna vidhöllo sin åsigt,

och förklarade, att deras medlemmar icke borde

deltaga i nämnde kommissjons sammanträden. Här-
öfver uppstod mycket buller bland Hattarna, och

Palmstierna lät förstå, att presternas uppförande
innel)ure en fiendtlighet mot Adolf Fredrik. Biskop

Alstrin nekade härtill, och understöddes af öfver-

hofpredikanten Troilius, Det berättades likväl, att

man inom det unga hofvet omlalat, huru p)restestån-

det i denna sak ådagalaggt mycken kallsinnighet.

— Ja! genmälte Palmstierna, det är naturligt, att

vår kronprins tycker underligt vara, att prestestån-

det vill hindra nedsättandet af en kommissjon, som
åsyftar tryggandet af hans tronföljd. Slutet blef,

att kommissjonen nedsattes och började sina arbeten.

Springer blef sålunda häktad och hans papper
undersökta, utan att man likväl kunde i dem finna

något bevis på brottslighet. KorlT utfärdade också
en skrifvelse, hvari han erkände Springers umgänge
i sitt hus; men anmärkte, att sådant icke vore mer
förbjudet för Springer, än för någon annan svensk

) Sedermera tyckes en Reftelius haft sainma uppdrag.
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man, och att det för öfrigt icke varit af någon
brottslig art. Men det unga hofvet var den ankla-

gade mycket gramse, och Hattarnas ledare likaså,

hvarföre rättegången fortsattes, och behandlingen

blef mycket sträng. Springer skulle i sitt fängelse

icke få begagna bläck och penna, ej heller under
sin rättegång något biträde; ty, hette det, han vore

en man, som^ nogsamt Jcunde försvara sig sjelf.

Man jäfvade ock en del af hans vittnen och

sökte med hotelse om Rosenkammarn framkalla de

önskade bekännelserna. Några fällande bevis kunde
likväl icke åstadkommas. Om, skref han till sina

vänner, om man anklagar mig för att liafva för-
plägat några bland Mössorna, hvarför anklagar

man icke likaledes Fredrik Gyllenborg och Plom-
gren, hvilka gjort på samma sätt med Hattarna;
— och en annan gäng: mitt uppförande är ej mer
tadelvärdt än många andras ; men det är för Hatt-

partiet af stor vigt att deraf göres så mycket buller

som möjligt^).

Att Springer icke var på långt när så oskyldig,

som Korff och han sjelf föregåfvo, detta, ehuru ej

bevisadt, är dock ganska troligt-). Derföre och till

följe af Hattarnas inflytande pä domstolen kunde
han med skäl vänta sig ett hårdt, kanske skymfligt

utslag, och man förespådde minst lifstids-fängelse

på Marstrand. Springer beslöt om möjligt undvika

detta öde. I November 1747, han hade då setat

8 eller 9 månader i fängelse, lyckades han en qväll

') Flere bland dessa uppgifter äro grundade på små bref-

lappar, som Springer skaffade sig i fängelset tillfälle aft skrifva

till sin bror; men hvilka blefvo af Hattpartiet uppsnappade och

finnas bilaggda vid rättegångs-handlingarna i Särskilda och
Hemliga Protokoll, hållna i riksens ständers koramissjon 1747

och förvarade i riddarhus-arkivet.

2) Af danska min. br. d. 1 Maj 1747, tyckes det, som
rysska sändebudet lijelpt på flykten en handelsman Franck, som

egt närmare kunskap om Springers stämplingar.
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att berusa vakten, hvarj)å han med den sofvande

(inderofficerarens hatt på hufvudet lemnade rummet
och begaf sig till engelska sändebudet Guydickens's

boning. Flykten blef genast upptäckt ocli inberät-

tad till hofvet, hvilket var församladt hos den gamle
konungen. Adolf Fredrik, som satt vid spelbordet,

blef vid underrättelsen härom så uppbragt och för-

ifrad, att han genast sprang upp och^), utan ätten:-,

gifva sig tid taga hatt på hufvudet, ned till vakt-

rummet, der han angrep officeraren-) med hårda ord

och t. o. m. kallade honom en landsförrädare.

Denne, en oförskräckt finne, svarade med stolt-

het och blef derföre skild från tjensten, men seder-

mera och vid närmare eftersinnande benådad^). Snart

fick man veta, hvart Springer tagit sin tillflykt, ocli

regeringen lät då med soldater omringa huset, på det

rymmaren icke måtte undkomma, och man begärde
genast och med mycken ifver hans utlemnande.

Framför huset samlades ock en hop pöbel, som
trodde på sammansvärjningen mot Adolf Fredrik,

och derför visade så mycken lust till våldsamheter
mot Guydickens's boning, att regeringen måste till

dess betryggande förstärka vakten. Befarande ett

angrepp af kanske både soldater och pöbel, gaf dock
engelsmannen snart efter, likväl under förklaring,

att det våld, hyarmed han hotades, stridde mot folk-

rättens bud. Ät Liewen, som å kronprinsens väg-
nar infunnit sig, blef således Springer utiemnad.
och derpå återförd till fängelset. Om hela detta

uppträde nedskref Guydickens en berättelse, som
infördes i utrikes tidningar, och, som bland andra
lör svenska regeringen särande uppgifter, uttalade

också den öfvertygelsen, att Springer ingalunda be-
gått något förräderi, och att hela berättelsen om

') Säger berättaren.

^1 Andra säga underofficeraren.

^) Enligt berättelse af sax. min. å. 12 Dec. 1747.

Fryxelh Ber. XXXVII. 9
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sammansvärjningen mot Adolf Fredriks tronföljd

vore en diM, som Hattarna hade för främjandet

af sina enshilda planer uppftinnit och utspridt.

Kegeringen lät som svar skicka till alla i Stockholm
befintliga främmande sändebud en motskriit, som
förklarade många bland Guydickens uppgifter stri-

dande mot sanningen. Kort derefter fick denne
sin regerings befallning att genast lemna Sverge,

hvilket han ock gjorde, och det utan att taga afsked;

och under en längre tid härefter hade England icke

något sändebud vid hofvet i Stockholm.

Springer, återförd till fängelset, fick nu inom

kort sitt öde afgjordt. Men striden derom blef

ganska häftig. Många inom Hemliga Utskottet, t. ex.

Cojet, Hårleman, Palmstierna, Axel Sparre samt flere

borgare yrkade på lifsstraiT, och Boberg sade: om
ej Bpringer dömes till döden, så bör ordet dödsstraff

utstryhas ur vår lagboJc. Jag hör väl, att några

vilja fälla honom till blott landsJiyM. För ett så-

dant utslag talar dock endast ett enda skäl, näm-
ligen, att en sådan menniskas kropp icke bör få
hvila i svensk jord. Man var naturligtvis nyfiken

att få höra den förolämpade fienden Plomgrens ytt-

rande. Dennes ord voro: jag har visserligen lidit

mycket af Springer; men nu kan denne ej mer
skada, hvarföre jag, med tårar ^), heder, att han

måtte till lifvet skonas. För lindrigare stratT talade

Alstrin, Hamilton, Löwenhielm, Nolcken, Piper, W.
Taube samt de flesta presterna. Slutet blef, att

den anklagade dömdes till lifstids fängelse på Mar-

strand och till skampåle i Stockholm och i alla de

städer, han under nedresan skulle genomfara. För-

nämsta fällande skälet var det redan beskrifna upp-

trädet år 1743. Ytterligare anfördes, att han fort-

farande visat samma tänkesätt, talat förgripligen om
sista riksrådsvalet, sökt undergräfva bankens kredit,

') Dessa två ord blefvo vid justerJDgen tillaggda.



samt förtegat flere högförrädiska stämplingar,~som

kommit till hans kännedom i). Hvari dessa stämp-
lingar bestått, och af hvilka de bedrifvits, derom
lemnas läsaren i fullkomlig okunnighet. Boberg och

Axel Sparre ogillade dock utslaget, såsom allt för

lindrigt, och yrkade fortfarande pä lifsstrafT. Men
, utskottet vidhöll sitt beslut, och Springer blef till

Marstrand bortförd'-).

Några år derefter, eller 1752, lyckades han att

i en öppen båt rymma från sitt fängelse och komma
öfver till jutländska kusten. Derifrån togs vägen
till Ryssland, hvarest han blef väl mottagen och
erhöll en tjenstebefattning. Men 1754 hade Hatt-

regeringens herrar blifvit med Ryssland försonade

och vänskapligt förbundna, hvarföre Springer fruk-

tade blifva utlemnad, och den vunna tillflykts-

orten måste öfvergifvas. Springer irrade seder-

mera omkring i Ukraine, Polen, Ungern, Österrike

och Holland och stannade slutligen i England, hvarest

han förvärfvade ett visst anseende och betraktades

som en bland stödjepelarne för dervarande svenska
församling. Här ingick han äfven närmare bekant-
skap med den ryktbare Emanuel Swedenborg och
blef en bland dennes anhängare ocli vänner. Döds-
året är oss obekant-*).

TJUGONDEPJERDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1746— 1747.

RÄTTEGÅNGEN MOT BLACKWELL.

Detta uppträde skulle blifva det tredje beviset

på tillvaron af en sammansvärjning mot Adolf Fre-

' ) Domen är underskrifven af J. G. Liilieiiberg, J. Browal
lius och A. Borg. Som akter namnes der en Reftelius.

^) I riddarhusets arkiv förvaras 5 folio-band med handlingar

rörande detta mål.

') Danska, franska, preuss., sax. och österr. min- br.

— Riddarhus ark.; Heml. Utsk. prot. Kong]. bibi. i Stock-
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driks tronföljd; i någon mån ock det tredje skräm-
skottet mot Mössorna.

Alexander Blackwell var född i Skottland år

1709, och hade enligt egna uppgifter fått en veten-

skaplig uppfostran, företagit lärda utrikes resor, blif-

vit promoverad till medicine-doktor samt vunnit

mycket förtroende i synnerhet som landtbrukare.

Andra ^) deremot påstodo, att han aldrig tagit doktors-

graden, utan ständigt fört ett äfventyrarelif, varit

boktryckare-lärling, delegare i ett boktryckeri, träd-

gårds-mästare, perukmakare o. s. v. ; — och att

han gift sig till någon förmögenhet, men bortslösat

den; — att hans hustru sedermera förtjenat sitt

bröd genom den skicklighet, hvarmed hon afmålade

medicinal-växter; att Blackwell härigenom fick en

eller annan ytlig insigt i läkarekonsten; — att han
slutligen blef kammartjenare hos Englands förste

minister Garteret; men att han, mutad af svenska

sändebudet Wasenberg, hade åt denne undansnillat

några sin herres angelägna papper. Alla, både i

England och Sverge, beskrefvo honom som en prat-

sjuk, obetänksam och opålitlig man.
Orsaken till hans öfverflyttning var, att Sverge

ville genom en person, som kände det engelska

åkerbruket, införa förbättringar i det svenska, och

att Blackwell derföre inkallades. Andra tillägga, att

Wasenberg ville dymedelst rädda honom från några

svåra efterräkningar; och, heter det ytterligare. Black-

holm. M. v. Celse, Svenska Mäns minnen. Vetensk.-Akad
bibi. Voltemats anekdot. Arkivet i Kassel. Gehebes bref.

') På Skokloster finnes i Miscell. XXIV ett bref, dat. Juli

1747 och från en doktor Mortemar, hvilken var sekreterare i

vetenskaps-societeten (i London?) och som sade sig ganska väl

känna Blackwell. — I Vetensk.-Akad. bibi. i Stockholm finnas i

Voltemats anekdoter några anteckningar om Blackwell, gjorda efter

Nils Rosén v. Rosensteins uppgifter. Ur dessa båda källor och

ur några andra dermed öfverensstämmande har förf. hemtat dragen

till den teckning öfver Blackwells personlighet, som här ofvan

blifvit under autoriteten »andra» införd.
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well mottog kallelsen; ty han var i England så

känd, att han ej mer kunde derstädes vänta sig

någon framgång.

Ankommen till Stockholm 1742, lyckades han

att som läkare vinna förtroende hos flere högt upp-
satta personer och äfven hos konung Fredrik, så

att denne gaf honom tittel af lifmedikusi) jemnte
ett årligt anslag 2). Man begynte dock snart miss-

tänka hvarjehanda bedrägerier; t. ex. att hans före-

skrifter bestode af på höft afskrifna gamla recepter,

och att han derigenom bragt flere menniskor om
lifvet. Detta rykte blef mer och mer allmänt, och

en ny verksamhets-bana valdes ^).

Han fick sig nämligen under goda villkor upplå-

ten Allestads kungsgård i Westergötland för att der

upprätta ett mönster-landtbruk. Snart påstods dock,

att egendomen blef under hans hand snarare för-

sämrad än förbättrad. Linné ville ej prisa hans

vidtagna åtgerder, och regeringen, hos hvilken han

begärde ytterligare understöd, höll sig något till-

baka, och uppdrog förhållandets närmare undersök-
ning åt Faggot, hvilkens betänkande icke utföll till

Blackwells fördel. Den sistnämnde hade äfven, och i

sitt namn, utgifvit frän trycket ett s. k. '-Försök till

landtbruJcets bättring i Sverge", hvilket han tillegnat

konungen. Men snart upptäcktes, att det var öfver-

satt från ett tolf år förut i England tryckt arbete,

hvilket förhållande genast blef genom tidningarna*)

') I Sackléns läkarehistoria finnes han ej bland lifmedici

upptagen; men i ett rädsprotokoll al' d. 23 Maj 1745 lillägges

honom denna tittel; likaså i dödsdomen, samt i Lärda Tidningar

1745 N:o 43, och i flere officiella skrifter.

-) Enligt några uppgifter gafs det från Manufaktur-fonden;

men dennes egare ohörda. De klagade och understöddes af Lager-

berg; men Blackwell skyddades dä" af Tessin, se Rådsprot. Maj

—

Aug, 1745.

') Några säga, som vi sett, att denna nya bana var bestämd

redan före afresan från England.
^) Lärda tidningar J745. N:o 43.
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meddeladt ät allmänheten. Det oaktadt och i Ja-

nuari 1747 anmälde han sig, såsom den der kunde
utan nya taxor och gerder öka kronans inkomster

och skaffa guld och silfver in i riket. Men just i

detsamma hiefvo alla hans ekonomiska planer af-

brutna på sätt, nedanstående berättelse visar.

Jemnte läkare-konsten och landtbruket hade

han nämligen sysselsatt sig älven med den tideus

politiska rörelser och legat itine först och mest med
Hatt-, men sedermera ock med Möss-partiet, och

tyckes stundom haft i uppdrag att medelst mutor
anskaffa riksdagsmän, än åt ena, än åt andra sidan.

Vintern 1747 blef han af Hemliga Utskottet mot
sin vilja kallad till Stockholm. Hvad dermed åsyf-

tades, och hvad sedermera under några veckors

vistelse i hufvudstaden med honom förehades, är

ännu obekant. Men i början af Mars 1747 begärde

och erhöll han företräde hos konungen och började

derunder tala om drottningen af Danmark, och huru

hon shulle från sin fader, honungen i England,

skaffa 100,000 pund sterling ät konung FredriJc,

så framt denne ville gynna J)anmarh och England
vid någon uppkommande förändring ^), hvarmed
Blackwell tycktes, ehuru tämligen otydligt, åsyfta

någon förändring i regeringssätt eller tronföljd :

kanske införande af enväldet samt af en tronföljare

från Danmark eller England i stället för Adolf Fred-

rik. Konungen, han var, säges det, i förväg var-

nad, ville icke närmare inlåta sig häri, utan bad

Blackv^ell framställa sitt förslag för landtmarskalken

Ungern '^ternberg. Mössornas, och för hofmarskalken

Broman, konungens man, hvilken uppmaning Black-

well också genast efterkom. Men sedan konungen

rådfört sig med Broman, lät han, och redan samma
dag, efterskicka Tessin och omtalade för honom
Blackwells förslag med begäran, att alltsammans

1) Dessa sista ord, uppgifaa af Frednk, förnekailfs af Blackwell.
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måtte till det unga hofvet inberättas, för att, hette

det, såmedelst tydligen ådagalägga, att han, konungen,

icke ämnade deltaga i några mot kronprinsen rig-

lade stämplingar. Blackwell blef nu genast häktad

och inför kansli-rätten lagförd. Dervarande ord-

förande, Tessin, och den till åklagare nämnde Rosiri)

blefvo i sina påståenden mot den anklagade mycket
stränga, hvaremot några andra rättens ledamöter

och i synnerhet Nolcken talade för skonsammare^
åtgerder. Man afböjde så mycket möjligt hvarje

förhör med andra i saken inblandade personer, hvarje

Blackwells meddelande ät danska eller engelska sän-

debuden, och under åtskilliga förevändiiingar afslog

man hans begäran att få till rättegångs-biträde en

bror till Springer, och gaf honom i stället en annan

person, af hvilken han likväl erhöll blott ringa stöd.

Vid rättegångens början nekade visserligen Black-

well till allt; men snart erkände han samtalen med
konungen, Ungern Sternberg och Broman, och i det

närmaste sådana, som dessa dem uppgifvit. De lösa

ord, som blifvit fällda och som mentes åsyfta planer

mot tronföljden och mot regerings-sättet, tolkade han
dock vanligen så, att de förra afsågo sådana åtger-

der, som borde vidtagas, i händelse Adolf Fredrik och

prins (iustaf med döden bortginge, — och de sednare

sådana, som borde vidtagas för att störta Hatt-

och återupplyfta Mösspartiet, hvilka tydningar hans
motståndare likväl ingalunda ville godkänna. Om
anledningen till sitt företag och om de personer,

som honom dertill öfvertalat, och om de stöd, han
dervid påräknat, — om allt detta kunde eller ville han
ingenting bekänna, utan påstod envist, att han blif-

') Denne var på sin tid hÖ2;t och alliiiänt beröiud för skick-

lighet, kraft oeh orubblig rättvisa. Att en sådan man deltog i

de stränga åtgerder, som mot Blackwell användes, gifver anledning

till den förmodan, att Blackwell var mer brottslig, och rättegången

mindre orättvis, än vi hafva med stöd af hittills kända handlingar

dem framställt.
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vit lockad af ett bref, som en okänd person åt honom
iifverlemnat, och som han sjelf sedermera borttappat.

För att, hette det nu, få sanningen fram, väcktes

fråga om pinHgt förhör. Den nyss antagna 1734 års

lag förböd väl att pina eller plåiia någon till bekän-
nelse; dock tilläts att i gro/va brottmål söJca med svå-

rare fängelse, docJc varsaniligen,få sanningen i ljuset,

om näml. mot den anklagade bindande liknelser och
omständigheter förefunnes. Men anklagelsen mot
Black well stödde sig blott på samtal mellan fyra ögon,

och hans s. k. brottsliga ordalag hade varit mycket sväf-

vande och obestämda. Några rättens ledamöter ansågo

ej heller dessa yttranden vara sådana bindande liknelser

och omständigheter, som berättigade till användande
af svårare fängelse; dock lyckades slutligen Tessin

och Rosir att genomdrifva den motsatta åsigten. Till

det sålunda beslutade svårare fängelset valde man
tjulkällaren, den s. k. Hvita Hästen^). Men emedan
nästan ingen kunde derstädes uthärda längre än 24
timmar, förtjenade stället namn, icke af ett svårare

fängelse, utan af ett pinorum, ett plågoredskap ; och

likväl och tvärtemot lagens uttryckliga förbud, beslöt

man dess användande.

Den 1 April blef Blackwell ditförd. Vanliga

behandlingen var, att fången, naken och medelst hand-

klöfvar upphissades så högt, att han blott med ena

foten nådde till jordgolfvet, och i den ställning, att

framsidan af kroppen stöddes mot en stenmur, hvil-

ken liksom golfvet var fuktig och kall. Mot Blackwell

blefvo likväl i förstone icke pinomedlen i all deras

stränghet använda. Under åtta timmars vistande i

tjufkällaren hade dock de växande plågorna blifvit så

svåra, att han ropade på befrielse och förklarade sig

villig att bekänna. Det var då nära midnatt; Rosir

efterskickades, och Blackwell blef uppförd, men hade

snart hemtat sig och förklarade nu. att han icke hade

') 35. 9<).
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någonting att bekänna, hvarför lian åter nedfördes i

tjulkällaren, och der qvarhölls tills kl. 8 på morgonen,

då man, af fruktan för den olyckliges lif, förde honom
upp igen. Men äfven nu kunde ingen bekännelse

frampressas; och när man hotade med förnyandet af

samma pläga, bad han under tårar om försköning

och bedyrade, att han verkligen icke hade någon

vigtig upptäckt att göra. Efter några dagars fåfänga

förhör, yrkade Tessin och Rosir, att han borde

omigen föras till tjufkällaren. Jag, sade Tessin,

jag önskar ingen mennisJcas olycTca, utan använ-
der liälclst de lindrigaste medlen; men min dyra
ed förbinder mig till trohet mot riket och mot tron-

följaren, och jag skulle hvarken för samtid eller

efterverld kunna försvara, om jag icke på allt vis

sökte utleta sammanhanget af denna sak. Tjuf-
källaren kan ej heller anses för någon x^ina; eme-

dan enligt slottsfogdens utsago här finnas än svå-

rare fängelser. Genom en något godtycklig beräkning

ansågs llertalet halva röstat för ett pinligt förhör.

Tessin lät dä tillkalla slottsfogden och ålade denne,

att med RIackw ell vidtaga y)alla de allvarsamma mått
vocli steg, som. vid dylika tillfällen vanliga äro.y^

RIackwell begärde en halmkärlve att emellanåt hvila

på; men det afslogs, och han fördes ned i tjulkällaren

och vardt åtminstone för några timmar pä ofvanbe-

skrifna sätt upphängd vid väggen. Slutligen började

slottsfogden blifva orolig och gick fördenskull till

Tessin, och frågade, huru länge Blackwell skulle

hållas qvar, hvarpå Tessin svarade: så länge han
kan tåla; och med detta besked fick slottsfogden

återvända. Men kl. 3 på morgonen och efter 19
timmars plågor, började Blackwell blifva alldeles ge-

nomkyld, och en efterskickad fältskär förklarade, att

man icke längre kunde ansvara för lifvet. Han blef

nu upphemtad; men, då man ånyo och under hotelser

manade till bekännelse, svarade han : min själ har
jag antvardat i Guds hand; och med min kropp
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må fienderna göra, hvad de vilja. Om jag ocJc hade

fjorton kroppar, som alla sJculle Iniggas i stycken,

så har jag likväl ingenting att beJcänna : ett svar,

som han imd«!r Here dagars förhör ständigt vidhöll.

Justitie-kanslercn Löwenhiehii inlann sis då i rätten

och yrkade ä ämhetets vägDar, att, emedan förbry-

telsen vore grof, och Blachvell icke kunnat genom
'lindrigare handterande» förmås till bekännelse,

skulle mot honom förfaras med all den stränghet,

lagen tilläte. Vi halva dock sett, huru lagen icke

tillät, utan tvärtom förhöd att plåga och pina någon
till bekännelse. Men sådant oaktadt, och emedan

Blackwell förnekade alla planer mot tronföljaren, före-

slog man nu att skicka honom till den s. k. Rosen-

kammaren. I taket af detta pinorum, det fanns inom

Smedjegårdshäktet, var lastad en krok, mot hvilken

den fängnes händer upphissades så högt, att foten

knappast nådde till jorden, och just der den skulle

finna lisa° och stöd, framvällde en rännil kallt vat-

ten. Somliga kunde på detta sätt uthärda 6, andra

blott 2 timmar. Det var hit, man nu föreslog att

skicka Blackwell. Af rättens 9 medlemtnar röstade

5 och deribland Nolcken mer eller mindre mot åt-

gerden såsom olaglig; men 4, och deribland Tessin,

för densamma. Efter omröstningens slut och efter

åtskilligt tal om sin pligt och sitt samvete, förklaraue

Tessin, att rättens ledamöter varit till hälften i sina

åsigter fördelade. I sjelfva vt-rket hade dock 5 röstat

mot och blott 4 för Rosenkammaren; men ingen

vågade motsäga den tnägtige gunstlingen i). Denne

tillade ytterligare, att det vore tvifvelaktigt, om. man
här hade för sig ett brottmål, då vid en dylik rö-

sternas jemna fördelning den lindrigaste åsigten bör

antagas; — eller ett processuale, då den åsigt bör

gälla, som förordas af den främste i rätten; —

') Månne Tessin räknade sin, ordförandens, röst för två, så-

som lacjen i vissa fall föreskref.
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•iet ville denna gäni? säga, af Tessin. Han föreslog

alltså, att frågan härom skulle underställas konun-

gen, d. v, s. regeringen, rådet, hvars flertal, som
vi veta, utgjordes af Hattar. Nolcken lörklarade väl,

att saken vore ett brottmål, och att följaktligen

den lindrigare åsigten borde utan dylik underställning

antagas; men Tessin dref sitt förslag igenom. Ko-
nnngei', d. v. s. rådets flertal, svarade, att i detta

ensJcilda fall borde den mening gälla, för livilken

den främste ledamoten talat. Blackwell skickades

således till Rosenkammaren, beledsagad af en fältskär,

som skulle efterse, huru länge den olycklige kunde
utan lifsfara tåla plågorna, och af två rättens med-
lemmar, som skulle mottaga hans blifvande uppgifter.

Efter ett par timmars plågor förklarade sig Hlackwell

vilja bekänna; men framkom nu m(>d åtskilliga upp-

gifter, som dels moti-ade hvarandra, dels föga rörde

sjelfva saken, men derjemnte ock med det påståendet,

att han aldrig fått något namnlöst bref, eller något

uppdrag att bjuda penningar åt konungen. Man hotade

omigen föra honom ned i plågoummet. Häldre,
utropade han då. häldre påtager jag mig allt, livad

man åslundar, till och med att hafva velat förgifta
konungen, deras Jcongl. högheter o cli alla deras excel-

lenser riksråden. Man beslöt då, att ej längre fort-

sätta (le pinliga förhören. I stället börjad»^ sjelfva

rättegången med sina skriltvexlingar, hvarelter man
slutligen skred till utslaget. Xolcken yttrade sig der-

vid mildast och Tessin strängast; alla dömde dock
Blackwell från lif, ära och gods, och som förnämsta

skälet anfördes, att han af bindande omständighe-
ter och egen bekännelse blifvit öfverbevisad att hafva
sig högstförgripligen yttrat om det oinskränkta en-

väldets återinförande och om den antagna tronfölj-

dens rubbning, samt hemligen erbjudit en ansen-
lig summa penningar. Blackwell ingick nu till sty-

relsen med ansökan om nåd, livilken dock Rosir och
kanslirätlen afstvrkte, och reijeringen afsloK, De råds-
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herrar, som undertecknade^ detta afslag, voro fem
Hattar och två Mössor. Akerhielm, som äfven var

tillstädes, vägrade under hvarjehanda skäl att öfver

ämnet utlåta sigi). I en ny skrift återkallade nu
Blackwell allt, hvad han under de pinliga förhören

bekant, och vidhöll blott sina första uppgifter. Han
begärde och erhöll äfven enskilda samtal med Tessin;

men dessas irmehåll har ännu icke kommit till efter-

verldens kännedom. Sistnämnde herre hade i verk-

ligheten varit Blackwells svåraste förföljare; men
Blackwell förklarade dock, att Tessin alltid uppfört
sig mot honom som en far. Hur skall man förklara

denna besyntierliga enskildhet i hela det besynnerliga

uppträdet ?

Blackwell begärde för sin dödsberedelse en re-

formert prest; men regeringen sände i stället Tol-

stadius, dock med befallning att hvarken denne eller

någon annan skulle få i enrum samtala med fången.

Tolstadius blef i början mottagen med gäckerier mot
sin egen person, med förbannelser öfver Sverge och

dess domare, och med den förklaring, att Blackwell

icke trodde på någon bland de kristna bekännelserna,

icke ens på bibeln, utan blott på tillvaron af en Gud.

Men till följe af Tolstadii trägna och bevekande före-

ställningar och i synnerhet en gång vid genomläsnin-

gen af Johannis femte kapitel och vid ett der före-

kommande uttryck, greps Blackwell af en hastig och

oemotståndlig känsla, och medgaf och omfattade nu

med tro och hopp, hvad han tillförene begabbat, t. ex.

läran om syndafallet och försoningen. På afrättsplat-

sen visade han mycken frimodighet. När man för

det samlade folket uppläste dödsdomen och kom till

dess vanliga slutord : y:i0cli detta med rätta», drog han

på munnen. Men om han ock velat säga några ord

till åskådarna, så hindrades dock hvarje sådant försök

') Österr. min. bref d. 4 Aug. 1747 säger, att Akerhielm

vägrade underskrifva domen.
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genom trumhvirflar, som borttogo ljudet. Han lade

sig ned, men på ett sätt, som försvårade sjelfva hals-

huggningen. Bödeln rättade honom, hvarpå Blackwell

svarade: ursäkta mig! jag är en nyhegynnare i

denliår saken; men mottager gerna edra lärdomar.

Ögonblicket derelter mottog han dödshugget.

Åtskilliga drag i denna rättegång äro gåtor, som
ännu icke funnit sin lösning; t. ex. — om eller

från hvem Blackwell mottagit det omtalade brefvet?

— huru han kunnat våga, att åt Broman och Un-

gern Sternberg meddela ett så vådligt förslag? —
hvem den förnäme herre var, af hvilken han flere

gånger sade sig bedragen? — hvad som utgjorde in-

nehållet af hans enskilda samtal med Tessin; — hu-

ruvida ej flere i denna sak inblandade personer, åkla-

gare och domare, i någon mån drefvos af begär att

ställa sig in hos det unga hofvet? — och huruvida

ej alltsammans var eu slug tillställning för att gifva

fart åt de utspridda ryktena om en sammansvärjning

mot detta hof? I bref till sin konungslige broder

yttrade Lovisa Ulrika den öfvertygelsen att Black-

wells saJc, väl utförd, sJcuUe hlifva henne och hen-

nes gemål till nytta.

Sakens vigt gjorde, att den följdes med spänd

uppmärksamhet, och dess hemlighetsfulla företeelser

gåfvo anledning till många gissningar eller s. k, för-

klaringar.

En sådan mente, att uppgiften om såväl bref

som penningesumma m. m. vore en dikt, ett alster

af Blackwells djerfhet, obetänksamhet och begär att

göra sig vigtig; detta var, serdeles i början, en fast

och ofta uttalad öfvertygelse hos nästan alla de främ-

mande sändebuden. Den måste likväl öfvergifvas,

när man såg Blackwell underkasta sig pinliga förhör,

ja till och med sjelfva döden; ehuru han genom att

erkänna sig hafva hopdiktat alltsammans, skulle tro-

ligen kunnat undslippa båda delarna.
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Den andra förklaringen, Hattpartiets, innehöll, att

Blackwell var af Mössorna samt af rysska, danska
och engelska holVen utskickad med afsigt att förbe-

reda Adolf Fredriks aflägsnande och engelska prin-

sens tronföljareval 1). En Hattarnas lörsvarskrift från

långt sednare tid-) förklarade väl Mössornas anförare

oskyldiga i Blackwells företag; men påstod, att det

likväl var från dem, som missdådet moralisM här-

stammade. Men hela denna s. k. sammansvärjning,

i sig sjelf mycket osannolik, blef redan då för tiden

ansedd och förklarad som en dikt, och detta icke

blott af Mösspartiet i allmänhet, utan ock af den

trovärdige Gustaf Bonde och af nästan alla då för

tiden i Stockholm varande utländska sändebud. Engels-

mannen Guydickens lät, såsom vi förut berättat, ge-

nom en i Europas tidningar införd skrift afgifva en

förklaring af dylikt innehåll, och engelska regeringen

tog icke för Blackwells räddning ett enda steg. Till

och med Lovisa Ulrikas bror, konung Fredrik, och

dennes båda sändebud i Sverge, Finckenstein och

sedermera Rhode, betraktade saken på samma sätt.

Den tredje, näml. Mössornas, dock i olika skift-

ningar förekommande gissningen satte uppträdet i

förbindelse med andra samtida försök att uppskrämma
tronföljare-paret och allmänheten genom förespeglan-

det af hemliga och vidt utgrenade stämplingar mot
Adolf Fredrik. Mössorna ville veta, att Hattpartiet,

hvilket i dylik afsigt anklagat Hedman som en Dan-
marks, och Springer som en Rysslands, företog sig

nu, att likaledes anklaga Blackwell som en Englands

utliggare. Några påstodo, att Tessin tillställt alltsam-

mans, och att han låtit sin kammartjenare skrifva

och genom en okänd person till Blackwell framlemna

') Enligt Journal de Barbier, 4. 255, funnos i Paris

många, som trodde, att konungen i Englmd velat genom Blackwell

förgifta Adolf Fredrik och den späde prins Gustaf för att sålunda

rödja rum för någon af sin slägt.

-) Bland gyllenborgska handl. på Ekebyhof.
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(Jet brcf, som med sina luiten om Englands pennin-

gar och Danmarks l)istånd lockade den obetänksamme

och fåfänge mannen att springa till konungen. Man
trodde ytterligare, att Tessin hade också den be-

räkning, att, om Fredrik lyssnat till förslaget och

öppnat underhandlingar derom, skulle man sedermera

lätt kunnat derföre anklaga och dermed tvinga honom
att enligt partiets plan nedlägga kronan och lemna

rum för Adolf Fredrik; men att Fredrik anade för-

såtet och angaf saken. Denna gissning yttrades af

mänga äfven ansedda herrar, hvilka i följe deraf an-

märkte, huru ohyggligt det skulle vara, om en och

samma person, d. v. s, Tessin, varit Blackwells både

förledare, anklagare och domare. Längre fram och

sedan Lovisa Ulrika blifvit mot Tessin lika fiendtligt

sinnad, som nu vänskapligt, hördes hon påstå, att

det var han, som tillställt Blackwells olycka; men
hennes då gjorda framställning om saken afvek i ett

och annat, från hvad här olvan blifvit berättadt.

En fjerde med den nästföregående beslägtad åsigt

stod att läsa först i engelska och sedermera i llere

andra europeiska länders tidningar. Den innehöll, att

Hattparliet ville aflägsna konung Fredrik och reta

allmänheten mot dennes vänner, Danmark, England

och Ryssland; — att det fördenskull genom falska

och förklädda utliggare lockade Blackwell göra konun-

gen det försåtliga anbudet; — att denne anade sna-

ran och angaf saken; — att Hattpartiets första plan blef

derigenom tillintetgjord; — att dess ledare likväl be-

slöto fortsätta rättegången för att derigenom ytterligare

öfvertyga allmänheten om tillvaron af en samman-
svärjning mot Adolf Fredriks tronföljd.

En femte gissning är framlaggd af Linné och

på följande sätt. Alströmer begärde till sitt biträde

en god landtbrukare från England, och man skickade

Blackwell. Denne blef af Alströmer upptagen som
son i huset; men skref derunder till England, och

påpekade, huru Sverges uppblomstrande och lör Eng-
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land holande manufakturer kunde liksom Alströmer

sjeir lätt störtas, ifall Hattpartiet och i synnerhet Tes-

sin störtades och Adolf Fredrik aflägsnades; — huru

en engelsk prins kunde i stället blilva tronföljare; —
och huru dessa mål kiuide vinnas genom biträde af

gamle konung Fredrik. Alströmer fick af en tillfällig-

het se brefvet och meddelade dess innnehåll åt Tessin,

och det var då, som man beslöt Blackwells fall,

hvarpå en okänd person framlemnade det ofta nämnde
brefvet, näml. om peninge-anbudet till konungen.

Sedermera anklagades och fälldes Blackwell på sätt,

här ofvan är berättadt. Men när en lång tid derefter

ett Tessins hus nedrefs, påträfTade man i dess källare

ett lik inmuradt, och man började gissa, att det var

den person, genom hvilken Tessin tillställt Blackwell

ifrågavarande Urie-bref, och hvilkens mun Tessin velat,

till hemlighetens bevarande, för evigt tillstoppa, Tessin

sjelf, underrättad om ryktet, har förklarat upptäckten

på så sätt, att hans husläkare hade för sina anato-

miska studiers skull inköpt i Paris och medfört till

Stockholm ett mennisko-benrangel; men att grefvin-

nan Tessin visade mycken ovilja för en sådan hyres-

gäst, hvarföre Tessin trodde, att husläkaren hade slut-

ligen i en bland källrarne gömt undan detta föremål

för hennes fruktan.

Alla handlingar i detta mäP) lät Tessin genast

sammanslå i ett paket, som med hans och hans äm-
bets-bröders sigill förseglades och förvarades i riks-

arkivets hemliga hvalf. Trettio-åtta år dprefter lät

konung Gustaf den tredje upphemta och bryta det

samt undersöka innehållet, hvarefter han befallde, att

dithörande papper skulle oförseglade förvaras i riks-

arkivet för att tjena till upplysning för framtida histo-

riska forskare. Först 1846 biel dock innehållet när-

mare undersökt och åt allmänheten meddeladt. Till

1) Hemliga Utskottet ämnade en gång trycka domen; sedess

protok. d. 20 Juli 1747.
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följe af det hemlighetsfulla sätt, hvarpå rättegången

fördes har dock efterverlden än i denna stund icke

kunnat komma till någon fullkomlig visshet om upp-

hofvet och afsigten med detta lika besynnerliga som
ohyggliga uppträde i).

TJQGONDEFEMTE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1746-1747.

PLANEN ATT SOMMAREN 174 7 FÖRMÅ KONUNG FREDRIK

TrLL NEDLÄGGANDE AF REGERINGEN.

Vi hafva sett förberedelserna till statshvälfningen,

den e'na efter den andra: först huru tronföljare- och

Flattpartierna tiiibakaslogo Mössornas och Rysslands

anfall; — sedermera huru samma partier förstärkte

sig genom riksråds-valon, genom Adolf Fredriks ut-

nämnande till akademi-kansler och till generalissimus

genom bestickningar inom bondeståndet, och genom
det svensk-preussiska förbundet; — och derpå, huru

de sökte genom rättegångarna mot Hedman, Springer

och Blackwell afskräcka Mösspartiet frän vidare mot-

stånd och tillika inbilla allmänheten, att brottsliga

stämplingar mot Adolf Fredriks tronföljd verkligen

förefunnos, och huru man sökte genom slika före-

speglingar väcka det deltagande för tronföljare-paret

och den ovilja mot dess vedersakare, som skulle un-

derlätta de tillämnade statshvälfningarna. I Juni 1747

voro dessa förberedelser dels undangjorda, dels i full

gång, och man ämnade nu skrida till sjelfva hufvud-

saken på sätt, detta kapitel skall beskrifva.

') Ofvanstående berättelse är förnämligast grundad på en i

tidskriften Frey för 1846 införd och af herr N. Ärfvidsson för-

fattad uppsats; — och i öfrigt pl danska, franska, preuss.,

sax. och ös t er r. min. br., på Gehebes bref i Kassels arkiv
samt på rådsprot. och på de här ofvan serskildt anförda käl-

lorna.

Fryxelh Ber. XXXVII. 10
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Förslaget till koniingamagtens utvidgande hade
redan 1741 och 1743 varit omtaladt; men först

efter Lovisa Ulrikas ankomst till Sverge började sträf-

vandet derefter taga form och fart. Hvad hon och
följaktligen ock hennes gemål önskade lika mycket
och kanske än mer, var dock att sä snart möjligt

komma i besittning af den konnngamagt, som före-

fanns. Vinnandet af sistnämnde syfte var ock ett

nästan oeftergifligt villkor för vinnandet af det förra.

Närmaste föremålet för det unga hofvets planer biel

alltså att förmå den gamle konungen till nedläggande

af regeringen, och denna sida af planen förskrifver

sig hufvudsakligen från nämnde prinsessas ankomst,
önskningar och verksamhet; och hon fick dervid bi-

stånd af både Frankrike i) och Hattpartiet. Redan
under loppet af 1745 har man ock för den gamle
konungen med lockande färger utmålat, huru lugnt

och lyckligt han skulle kunna fran)lefva sin ålderdom,

ifall han befriade sig från regerings- bekymren. Men
Fredrik hade redan i flere år varit från dessa

bekymmer tämligen befriad och i allmänhet framleft

sina dagar så stilla, som önskas kunde, och visade

fördenskull ingen längtan efter det förespeglade nya
lugnet, ingen benägenhet att för dess vinnande ned-

lägga spiran-). För tillfället måste fördenskull partiet

draga sig tillbaka, dock i alsigt att under den stun-

dande riksdagen återupptaga förslaget, och då med
ökade krafter och större eftertryck.

Men när i September 1746 riksdagen samman-
trädde, ville i början ingen åtaga sig att framkomma
med det betänkliga och stötande förslaget '^). Hatt-

partiet var vid den tiden underlägset i rådkammaren
och hotades derjemnte af efterräkning från Mössornas

sida, och af mycken ovilja hos flertalet bland riks-

dagsmännen, så att det måste i främsta rummet vara

') Franska miD. br. Juli, Sept. 1745.

2) S. st.

3) S. st.
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betänkt på eget försvar. Men sedermera lyckades

det att tillbakaslå anfallen, och att vinna öfvervigt i

rådkammaren, m. m., såsom redan berättadt är. Ge-

nom dessa framgångar både tryggadt och iippmun-

tradt, beslöt det att numera gä djerfvare till väga,

och Palmstierna framställde ock för Fredrik det vig-

tiga, men motbjudande förslaget i), och när ingenting

derigenom uträttades, grep sig Tessin sjelf an och

frågade den gamle konungen, om ej denne, för att

vinna mer livila och ledighet ville l)egära Adolf Fred-
rik till medregent. Men Fredrik svarade: det är nu
andra gången, man gör mig detta förslag; den som
för tredje gången dermed framJcommer, låter jag
enligt lagens ord behandla som förrädare -) Stun-

dom vacklade han väl i sitt beslut och längtade efter

lugnet, men blef då beständigt till fortfarande och

ihärdigt motstånd uppmuntrad icke blott af broderns

hessiska utliggare, utan ock af sina egna gunstlingar,

hvilka ville så länge möjligt inskörda de rika ynnest-

bevis, han kunde i egenskap af konung utdela; —
likaså af Mössorna, hvilka önskade bibehålla Fredrik

för att kunna lättare både bibehålla freden och mot-

arbeta det unga slösande hofvet i allmänhet och den

herrsklystna Lovisa Ulrika i synnerhet; — likaså af

rysska styrelsen, hvilken lofvade skydda Fredrik, i

händelse det unga hofvet tillgrepe våldsamheter. Ko-
nungen hade fått veta, att man låtit i landsorterna

utsprida, det han af ålder och sjuklighet vore för-

slappad och till regeringens förande oförmögen, t. o. m.

') Köpen h. Geh. ark. Ett långt i chiffer författadt bref

irån danska min. Wind till hofvet i Köpenhamn den 13—24 Juni

1747, hvilket innehåller en berättelse om dessa brytningar. —
En dersammastädes befintlig smygskrift från 1748 säger, att Palm-
stierna två gånger gjorde konung Fredrik detta förslag. — Flere

i Stockholm då boende utländska sändebud omtalade tronafsägelse-

j/lanen icke blott som en gissning, utan som en verklighet.

-) Sas. min. bref den 28 April 1747. Missiverna från

saxiska sändebuden i Stockholm Walter och i synnerhet frånSuhm;
de sednare under åren 1745— 1749 äro mycket upplysande.
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att han sjelf ämnade nedlägga den. För att veder-

lägga dylika rykten begaf sig den nu 70-årige åldrin-

gen under vintern 1747 ut pä björnjngter ') och före-

tog sedermera några resor, bland annat för att besöka

Möss-partiets gamle ledare Ture Gabriel Bielke '-).

Till besegrande af detta motstånd föreslogos nu
allehanda medel, t. ex. att med en gåfva af 40,000

ecus förmå någon bland gunstlingarna öfvertala ko-

nungen till frivillig tronafsägelse; — och att, om delta

misslyckades, öfvertala någon bland bönderna att form-

ligen framlägga det ömtåliga förslaget om tron-afsägel-

sen^), och slutligen, att, såsom vi berättat, vinna bön-

derna och sedermera genom dem samt adel och bor-

gare, tre stånd emot ett, drifva besagde plan ige-

nom. Man hoppades ock, som nämndt är, att rätte-

gångarna mot Hedman, Springer och Blackwell skulle

uppskrämma allmänheten, och man hade dessutom

på sin sida en i Stockholm utkommande veckoskrift

kallad "Lärda Tidningar", hvilken väl icke omedel-

bart deltog i de politiska tvisterna, men innehöll en

mängd tal och verser, fulla af beröm för tronföljare-

paret, men jemnförelsevis sällan några rader om
Fredrik, en företeelse, som icke kunde blifva utan

sitt inflytande på det allmänna tänkesättet. Afven,

säges det, sökte man genom rykten om tillämnad för-

giftning skrämma den gamle mannen; men denne vi-

sade sig i ty fall oförfärad. Jag tackar, sade han,

för varningen, men anförtror mig i Guds hand och

beshydd.

Planerna för de åtgerder, Hattpartiet skulle vid-

taga, blefvo vanligtvis uppgjorda i Lovisa Ulrikas rum.

1) Danaka min. bref deu 13—24 Juni 1747.

2) Danska min. bref den 10—21 Juli 1747.

') Danska min. bref den 13—24 Juni 1747 samt en i

Köpenh. Geheim. arkiv befintlig anonym och odaterad uppsats

kallad : Sverrig Umständliche Beschreihmg von allem dem, ivas sich

in Schweden seit den letzeren finnischen Kriege vorgefallén. Dechiff-

reradt den '% 1749.



149

der hon samlade sina förtroligaste gunstlingar till små
afton-sällskap och öfverläggningar, i hvilka Palmstierna

och Henrika Liewen mest deltogo och mest hördes.

Prinsessan tyckte likväl mången gång, att hennes vän-

ner gingo till väga med allt för mycken slapphet och

räddhåga i), och hon yttrade deröfver mycket miss-

nöje 2). De vidtagna åtgerderna blefvo dock mer
djerfva, sedan en mängd Mössor lemnat riksdagen,

och rättegångarna mct Hedman, Springer och Black-

well tagit fart, och i synnerhet sedan man lyckats

genomdrifva förbundet med Preussen, hvarigenom man
ansåg sig försäkrad om understöd af både denna magt
och af Frankrike. J)å och i Juni 1747 halva, vi veta

dock ej af hvilka personer eller på hvilkens bemyn-
digande 3), fyra märkvärdiga akter blifvit inom någon

del af Hemliga Utskottet, kanske af Secretissimum,

uppsatta. De voro: l:o en ny kröningsakt*), 2:o en

ny regegeringsform^), 3:o förslag till en Förenings-
och 4:o till en Försäkrings-akt ; alla fyra tillsammans

utgörande både medel och mål för den tillämnade

statshvälfningen. Förenings-akten innehöll ett stän-

dernas beslut och ytterligare löfte att upphöja Adolf

Fredrik på tronen, kanske i förtid; och Försäkrings-

akten bestod i Adolf Fredriks försäkran att icke miss-

bruka den magt, som blifvit honom anförtrodd. Dessa

') Berlin. Königliche Haus-archiv. Lovisa Ulrikas bref

till brodern Fredrik den 11 Juui 1747.

2) Danska min. bref den 13— 24 Juni 1747 säga, att

inan dervid stundom befarade, att missnöjets häftighet skulle leda

till utbrott af gallsjuka.

*) Kassels arkiv. Gehebes och Bennings bref sommaren
1747 omtala, huru lilla Sekreta Utskottet, kanske Secretissimum,

ofta fattade beslut, om hvilka hvarkeu rådet eller Hemliga Utskot-

tet i .sin helhet fick någon kännedom.
*) Daterad den 3 Juni 1747, och på ständernas Hemliga

Utskotts vägnar underskrifven af landtmarskalken Ungern Stern-

berg och af riddarhus-sekreteraren Ekestubbe.
•'•) Daterad den 11 eller enligt en annan uppgift den 27 Juni

1747 och underskrifven af Ungern Sternberg, Jakob Benzelius och

Aulsevill.
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två sednare handlingar kunde naturligtvis blott vid

en riksdag och vid Adolf Fredriks tronbestigning nå

sin fulländning, och voro derföre blott utkast till hvad

beslutas eller bekräftas borde*). — De två förra upp-

satserna, krönings-akten och regerings-formen, skulle

deremot betraktas, icke blott som utkast eller förslag,

utan som formligt utförda och till rikets bästa fat-

tade beslut, hvilka derföre blifvit vederbörligen under-

skrilna. Krönings-aAien, vi känna ej närmare in-

nehållet, torde hafva bestätt i förslag till konungens

försäkran och till undersåtarnes hyllnings-ed. Den
nya regeringsformen skall hafva åt konungen tiller-

känt rättighet att börja krig, pålägga skatter, be-

stämma tuilafgifter, stifta nya och förklara gamla

lagar, tillsätta riksråd o. s. v.^). Ytterst få personer

egde någon kunskap om ifrågavarande fyra åtgerder;

och af dessa fä har hemligheten blifvit också efteråt

bevarad så noga och samvetsgrannt, att det varit

blott med yttersta möda. som man kunnat vinna

någon ehuru ofullständig kunskap om förhållandet.

Som medel och hjelp vid statshvälfningens genom-
förande räknade man på preussiska hjelptroppar, på

några svenska regementer, hvilkas befäl blifvit vunnet,

på den ofta omtalade adliga fritroppen, hvilken man

^) Tillhopa benämndes de på tyska Vereinigungs- und Ver-

sicherungs-Acten, och måhända har det varit några inom holstein-

gottorpska dynastien fortlefvande minnen och sägner om dylika

planer, som föresväfvat Gustaf den tredje, när denne 1789 införde

sin Förenings- och Säkerhets-akt.

2) Underrättelsen om dessa fyra märkvärdiga handlingar är

hemtad förnämligast ur de bref, som österrikiska sändebudet i

Stockholm Antivari sommaren och hösten 1749 sände till rege-

ringen i Wien, och som finnas i dervarande statsarkiv Med be-

sagde bref hade ursprungligen följt öfversatta afskrifter af samma
fyra handlingar; men dessa hade redan vid brefvens ordnande i

arkivet enligt å de samma gjorda anteckningar saknats och för-

modligen, som med dylika bilagor ofla sker, blifvit, för att när-

mare granskas, borttagna, och kunde nu mera ej återfinnas. Om
sjelfva handlingarnas äkthet och trovärdighet skola vi framdeles i

33 kap. yttra oss.
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ämnade under Rosens ledning uppdrifva till 5000

man, på vältaligheten och skickligheten hos Tessin,

hvilken ännu gällde som det unga hofvets man, och

slutligen på den för tronföljareparet gynnsamma sinnes-

stämning, man sökt ingifva allmänheten.

Men när det nu skulle komma till verkligt ut-

brott, yppade sig många och stora hinder. Man hade

näml. att befara kraftigt motstånd från England, Dan-

mark och Ryssland och äfven inom Sverge. Allmän-

heten hade, oaktadt alla bearbetningar, icke kunnat

ledas till något för statshvälfningen tillräckligt gynn-

samt tänkesätt. Det unga hofvct hade väl för sig

Hattarna samt en del af adeln och borgareståndet,

men detta mer af politiska än personliga skäl; ty

Adolf Fredrik genom sin obetydlighet och Lovisa

Ulrika genom sin häftighet och herrsklystnad hade

såväl i hufvudstaden som under resorna stundom mer
afkylt än uppvärmt tillgifvenheten, hvaremot den gamle

konungen, oaktadt sina många och stora svagheter,

var i viss grad omtyckt till följe dels af sina fredliga

tänkesätt, dels af sitt glada, godmodiga och öppna

väsende; och man tyckte, att han kunde gerna få

sitta i fred sina få återstående år. Bet gjorde,

mente man, ingenting; ty nu liksom fornt var det

i alla fall icJce lian, jitan ständerna och rådet som
förde regeringen. Äfven inom Hattpartiet lunnos

personer, som med anledning af Lovisa Ulrikas

uppförande började hysa betänkligheter i fråga om
det unga hofvets påskyndade tronbestigning och

ökade magt, och hvilka dessutom efter vunnen öf-

vervigt i rådkammaren ej heller trodde sig längre

behöfva dess skydd i). Allmänheten började dess-

utom blifva orolig, så i Stockholm som landsorten,

och inför Hemliga Utskottet anmälde ölverhofpredikan-

ten Troilius'-), att bland folket började gå hvarjehanda

') Franska min. br. den 17 Jan. 1747.

2) Heml. Utskottets prot. den 23 Juli 1747.



152

oroande rykten; t. ex. huru utskottet ämnade afsätta

den gamle konungen och alldeles förkrossa sina mot-
ståndare, och huru en lista på 150 sådana utsedda

ofler redan vore uppgjord o. s. v, Paimstierna ville

väl betrakta dessa rykten som blotta uppfinningar af

skadelystna ovänner; men Troilii ord inneburo dock
en betydelsefull varning. Dessa och dylika omstän-
digheter begagnades af den gamle konungens parti.

Broman, som fruktade förlora både inflytande och

inkomster, arbetade med både ord, stämplingar och
mutor, gifna dels af Fredriks, dels af egna medel.

Han understöddes af hessarne, och när konungen nå-

gon gång af trötthet och missmod talade om att i

sällskap med några gamla heshedUga personer söJca

lugnet i en vrå af rerlden, retade lionotn Gehebe
med att omtala, huru man då sliuUe säga, att han
gjort det af räddhåga, hvarvid Fredrik tog eld och

utbröt: jag är icke den, som låter skrämma mig.

Jag råder ingen att komma med ett dylikt förslag;
den, som vågar det, skall jag svara med käppen.
Under sådana omständigheter och en sådan sinnes-

stämning hc - både konung och allmänhet, uppmanade
Löwenhielni Hatt- och tronföljare-partiet till försigtig-

het och uppskof, och Ungern Sternberg förde samma
språk inför Adolf Fredrik och skickade sådana hels-

ningar till sjelfva Lovisa Ulrika.

Följden blef ock, att framtidspartiet beslöt upp-

skjuta verkställandet af sina planer, och till veder-

läggning af alla oroande rykten, och på uppmaning
af öfverhofpredikanten Troilius afläto de fyra stånden

en gemensam förklaring om deras trohet och tillgifven-

het för den gamle konungen i). Detta i Augusti 1747-

Från flere håll omtalades dock, huru det unga hof-

vet sjellt orubbligt vidhöll planen icke blott om afsätt-

ningen, utan ock om dess genomdrifvande redan nu

^) Danska min. b ref den 28 Juli 1747; ös ter r. mi
iref den 11 Aug. s. å.
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eller 1747 1); — men att anfallet skulle uppskjutas,

till dess isen hunnit stänga vägen för den rysska

flotta, hvilken eljest kunde komma Fredrik och Mös-
sorna till hjelp2); — likaså, att Hattarna ämnade genom
förslag om en ny älskarinna locka den gamle konun-

gen till bifall'^); — likaså, att, ehuru Adolf Fredrik

högtidligt förklarade sin trohet mot Fredrik, och sin

afsky för alla stämplingar till dennes aflägsnande, hade

han dock i hemlighet skyddat och eggat Skeckta, hvil-

ken utan sådant ryggstöd icke skulle vågat så djerlva

tilltag*); — likaså att Lovisa Ulrika under öfverlägg-

ningarna och tvisterna om dessa planer ofta lörifra-

des och ett par gånger ända derhän, att hon föll i

vanmagt"»). Vi lemna dessa mer eller mindre lösa

rykten i sitt värde. Hvad som likväl tyckes säkert,

är, att allvarsamma planer till Fredriks undanträn-

gande voro gång efter annan under denna riksdag

å bana*»); men att man till sist beslöt att åtminstone

för den gängen uppskjuta hela den tillämnade stats-

hvälfningen.

TJUGONDESJETTE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1746-1747.

rÖRBEREDELSER TILL ETT ALLMÄNT ANGKEPP MOT MÖSS-

PARTIET.

Förslaget att vid midsommarstiden 1747 genom-
föra den åsyftade statshvälfningen hade, som vi sett,

S Österr. min. bref den 18 Aug. 1747.

2) Sax. miu. br. den 22 Sept. 1747.
^

3j S. st. den 14 Nov. 1747.
*) Kassels arkiv. Gehebes och Bennings bref den 11,

28 Sept. och den 29 Okt., 10 Nov. 1747.
•'') Sax. min. br. hösten 1747.

«) Kassels arkiv. Gehebes bref den 24 Dee. 1747 berät-

tar, huru Ungern Sternberg försäkrat brefskrifvareu, att man under
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måst åtminstone lör tillfället öfvergifvas. Förnämsta
anledningen dertill var troligtvis den, att man ännu
icke lyckats bibringa allmänna tänkesättet hvarken
den öfvertygelse om det gamla liofvets, Mössornas
och Rysslands s. k. afsättningsplaner mot Adolf Fred-

rik, ej heller den deraf alstrade förbittring, som båda
delarna fordrades för att kunna med något allmännare

bifall genomdrifva berörde plan. Om man skulle i

framtiden bättre lyckas, var således nödigt, att genom
nya uppfinningar, nya rättegångar än mer uppskrämma
och uppreta allmänheten och dymedelst bibringa den

sådana känslor och tänkesätt, som voro för den till-

ämnade statshvälfningen mer gynnsamma. Detta var

ena orsaken till de åtgcrder, de anklagelser vi nu gå

att framställa.

Den andra låg i Hattarnas länge hysta fruktan

för Mösspartiets efterräkningar. Omtaladt är, huru
man hittills lyckats afböja dem, icke blott 1741 och

1743, utan ock hösten 1746. I afsigt att förekomma
hvarje nytt försök i den vägen besiöto nu Hattarna

att från sin sida anställa en dylik mot Mössorna, och

den om möjligt så sträng, att dessa skulle icke blott

nedtystas utan alldeles tillintetgöras.

De vigtigaste anklagelse-punkter, man af båda

dessa orsaker ämnnade framkasta, voro, att Mössorna
skulle halva tillställt såväl 1743 års uppror i Dalarna,

som alla dersammastädes äfven sedermera fortfarande

oroligheter; — att de låtit rättegången om dessa

uppträden föras så lamt och ofullständigt, att de egent-

liga anstiftarne sluppit undan, hvarföre ock besagde

mål borde ånyo till undersökning upptagas ;
— och för-

nämligast, att Mössorna skulle i förbund med Eng-

land, Kyssland och Danmark sökt öfverändakasta det

sista tronföljare-valet och i Adolf Fredriks ställe in-

rikädagen gjort tre serskilda försök att undantränga Fredrik; och

att bevis derom lätt kunde framdrngas; men att det vore bäst

behandla försöken med låtsad ovetenhet eller förakt.
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föra hertigen af Cumberland, eller en prins af Dan-

mark.
Första steget till en sådan Hattarnas efterräk-

ning togs genast vid riksdagens början, då Mag-

nus Skeckta föreslog, att man skulle nu som förut

upprätta en protokolls-deputation, d. v. s. ett utskott

eller en kommissjon, som egde att granska protokol-

lerna vid ämbets-verken. Partiets afsigt var att så-

lunda få tilKälle till återupptagande af den förra rätte-

gången om dalkarls-upproret, och till anställande af

de efterräkningar och anklagelser, med hvilka man
ville angripa Mössorna. Lätt kunde dock förutses,

att förslaget, ehuru välkommet för adel och borgare,

skulle ogillas af prester och bönder, hvarföre ock

Skeckta föreslog, att, ifall de två sednare stånden icke

bifölle, skulle adel och borgare ensamma utnämna

ledamöter till ifrågavarande deputation och låta den

träda i verksamhet, hvilken våldsamma åtgerd Ungern

Sternberg dock lyckades afböja. Vintern och våren

1747 iöreföllo emellertid häftiga tvister om dessa äm-
nen, serdeles inom bondeståndet, hvarest det förut

omtalade för Hattarna vunna partiet gillade Skecktas

förslag. Det rönte dock motstånd af Olof Håkansson

och flertalet, h vilket anmärkte, att rörande dalkarls-

upproret vore rättegängen redan aislutad, de brottsliga

afstratlade och de öfriga benådade, och att hela den

saken således vore en gång för alla afgjord. Hattarna

sökte lugna sinnena med det löfte, att den nu tillämnade

rättegången icke skulle gälla någon bonde, utan blott

de ledande herrarna. Slutligen lyckades man ock

drifva Skecktas förslag igenom, och en dylik protokolls-

kommissjon blef nedsatt. Tillika anställdes några per-

soner för att utspionera hvilka Mösspartiets medlem-

mar plägade besöka de främmande magternas sände-

bud; och man hoppades att på detta sätt skafTa sig

några mer i ögonen fallande bevis för den tillämnade

anklagelsen; nu ungefär pä samma sätt, som när man
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1741 erfappade Johan Gyllenstierna'), Penna gåne

lyckades man likväl icke att fä någon dylik mellan-

löpare fast.

Konimissjonen sökte emedlertid skafTa sig andra

bevis för de tillämnade anklagelserna, och i synnerhet

lör den om en sammansvärjning mot Adolf Fredrik.

Rättegångarna mot Hedman, Springer och Blackwell

hade icke kunnat bringa i dagen några sådana till-

räckligt talande intyg, hvilket gaf Mösspartiet och all-

mänheten ökad anledning att betvifla, t. o. m. förneka

liela sammansvärjningen. Detta kunde ej annat än

försvaga deltagandet lör tronlöljare-paret och motverka

försöken att påskynda dess tronbestigning och att

öka dess magt; och det är ganska troligt, att just

detta förhållande medverkat till uppskjutandet af den

eljest vid midsommars-tiden 1747 tillämnade stats-

hvälfningen. Man insåg, att, om denna skulle kunna
genomföras, borde allmänna tänkesättet ytterligare i

dylik rigtning bearbetas; och man gjorde således äfven

af denna anledning allt möjligt för att anskaffa tlere

och kraftigare intyg om nämnde sammansvärjnings

tillvaro. De så kallade bevis, man lyckades bekomma,
voro dock endast rykten, gissningar, löst tal, som ej

heller kunde bevisas. Vi vilja dock anföra de förnäm-

sta bland dessa sägner, emedan de utgöra märkliga

prof pä innehållet af de rykten, som flögo kring lan-

det, — och på de tänkesätt, som hystes af både ena och

andra partiet, — och tillika på halten af de skäl, de

bevis, hvilka lågo till grund för Hattarnas anklagelser.

Det inberättades t. ex. Jmru en onämnd adelsman

tagit penningar af och plägat umgänge med Korff

samt kallat Adolf Fredriics val en olaglighet, som
borde ändras-); — Jiuru både i hnfvudstaden och

landsorten talades mycJcet illa om Adolf Fredrik

1) 3&. 88.

-) Dessa adelsmanneus ord ville angifvaien, om så kräfdes,

bevisa.



157

och Lovisa Ulrika. Tillika anfördes hvarjehanda

likartade rykten och påståenden; t. ex. att Adolf
Fredrik lydde numera väl icJiC under den rysska

Elisabet, men i stället under den preussiska Lovisa

Ulrika ock under den franske Tessin; — att

preussiska förbundet vore för Sverge mycket skad-

ligt; — att det unga liofvet ämnade åt Preussen

afstå överges pommerska besittningar; — att man
borde med ett årsunderhåll af 200,000 dal. s. m.

afskeda både Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika; —
att Hattregeringen hade åt de nya manufakturerna
gifvit dryga banko-förskott på pant af malätna och

odugliga kläden; att den sålunda ådragit banken

stora förluster ; att besagde regeringsherrar och

i synnerhet Tessin och Palmstierna borde aflägsnas;
— att boningar för dem redan vore i Siberien

bestända; — att till främjande af deras afsättning

rysska penningar blifvit utdelade af fyra höga her-

rar^); — att dylika mutor blifvit mottagna på
riddarhuset-); — att svenska folket skulle komma
i åtnjutande af fredens välsignelse, och svenska sol-

daten få i lugn sköta sin jord, såframt blott Sverge

löste sig från det förderfiiga förbundet med Frank-
rike, o. s. v. Al sådant inn<'häll voro de aiigitvelser,

på hvilka anfallet mot Mössorna skulle grundas.

De bestodo, som vi sett, endast i lösa rykten,

gissningar, tydningar, önskningar m. m., sådana som,
mer eller mindre sjellskapade, pläga under hvarje

svårare brytning löpa kring bland allmänheten. Icke

ett enda vigtigare och bevisligt brott kunde framtes.

') Troligtvis menades härmed Akerhielm, Posse, Aut. Wraugel
och Jakob Cronstedt, d v. s. de fyra riksråd, hvilka Hattarna

ämnade anklaga.

^) Sagesmaiiueo för denna uppgift, en Harald Carlberg, namn-
gaf 11 riddarhusets medlemmar, alla obetydliga personer, åt hvilka

han påstod, att rysska penningar blifvit utdelade, och han uppgaf
äfven, huru mycket hvardera fått, och slutsumman, näml. 14,000
d. k. m., men förklarade tillika, att han ingalunda mägtade bevisa

dessa sina påståenden.
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Angifvarne, på ett {)ar när, ville ej heller nämna sina

sagesman, än mindre ansvara för uppgifternas san-

ning. Hattarnas ledare insågo ganska väl otillräck-

ligheten af sådana bevis och beslöto fördenskull så

mycket möjligt undandölja dem och deras verkliga

beskafTenhet. Derföre och tillika för att under hem-
lighetens täckelse skydda angifvarnes personer, blefvo

angifvelserna i sina urskrifter och enskildheter med-
delade endast åt några få de högst betrodde parti-

männen, hvarpä de flesta dessa papper med förtigande

af både anklagarens namn och anklagelsens enskilda

innehåll förseglades och förvarades bland handlin-

garna i).

Läsaren minnes, huru, när de fredliga rådsher-

rarna år 1739 skulle störtas, man icke kunde mot
dem framlägga några vigtigare anklagelser; och huru
man derföre under svepskälet af Hemliga Utskottets

tysthets-ed vägrade att uppgifva orsakerna till deras

anklagande, utan endast och i allmänhet försäkrade,

att deras förbrytelser varit stora och riksförderiliga -).

Samma parti gick nu till väga på samma sätt. Också
nu gömde man med mycken sorgfällighet undan sjelfva

anklagelse-skrifterna; ty, skulle det \\Qid,, dessas inne-

liåll var så hetänMigt, att det icke borde utspridas

bland allmänheten, icke ens bland det Hemliga Utskot-

tets alla medlemmar. Deremot försäkrades i allmänna

ordalag, att man upptäckt högst brottsliga stämplin-

gar mot rikets lugn och nyss antagna tronföljd, och

att Hemliga Utskottet borde uppmanas till planens

') Nänil. i riddarhusarkivet bland Hemliga Utskottets och

nämnde kommissjons handlingar. Först 1864 om hösten brötos

dessa förseglingar, och man fick således kunskap om angifvelsernas

här ofvan meddelade innehåll. Angifvarna, de tyckas hafva varit

omkring 14, (några inkommo efter den 15 Juli 1747) utgjordes

af obetydliga personer, alla obekanta, utom de två, i egenskap af

spejaie och politiska handtlangare kända herrarna kapten Löfving

och presten Granholm.

2j 34. 178—180.
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hejdande och bestraffning. Ståndens tahnän blefvo till

kommissjonen inkallade, för alt i ämnet höras. Un-

!?ern Sternberg tiiikännagaf dä, att han omöjligen

TiUnde tro på tillvaron af sä brottsliga stämpUngar

;

men Höpken sökte visa deras både möjlighet och tro-

lighet, och fick deri understöd af Palmstierna och

Brovallius, Dessa herrars parti påstod, att de gjorda

angifvelserna, ehuru ännu obevisade, likväl och ge-

nom sin öfverensstämmelse med andra företeelser

Ijusligcn ådagalade, att i landet förefunnes anlägg-

ningar mot rikets lyckUga lugn och lagliga öfverhet.

Slutet blef, att kommissjonen skulle åt Hemliga Ut-

skottet meddela hufvud-innehållet af de inkomna an-

gifvelserna och derjemnte uppmana till de åtgerder,

sakens vigt fordrade. En sådan skrifvelse utfärdades

äfven, och fick vid sin ankomst af utskottets Hattar

mycket modhåll. Henning Gyllenborg och Cederhielm

ville, att utskottet skulle åt kommissjonen uppdraga
magt och myndighet att tillse, ^me quid detrimenti

capiat respublica '). Cronhjort ville hopkalla de

adliga fritropparna till försvar mot sammansvärj-
ningen. Cojet och Björnberg mente, att alla de

angifna ränkmakarne borde genast häktas. — Åt-

minstone, tillade Hårleman och Axel Sparre, åtmin-

stone böra deras namn uppgifvas, på det ingen

måtte af ovetenhet befordra dem till vigtiga förtro-

ende-platser. Ungern Sternberg anmärkte, att deras

namn ännu icke vore kända. Boberg tillade: hufvud-
männen hafva varit så jina, att de omöjligen kunna
öfverbevisas, så länge man måste strängt hålla sig

efter rättegångs-ordningen. Utskottet bör derföre

hos ständerna anhålla om tillåtelse att förfara po-

litice och att utan de vanliga vidlgftigheterna för-

säkra sig om sådana personer, som äro misstänkta.

Detta Bobergs förslag bör noga beaktas, icke blott

såsom i sig sjelf ganska märkvärdigt, utan ock såsom

') Att staten icke lede något afbräck.
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inledning till en än märkvärdigare företeelse, hvilken

vi skola framdeles berätta. Nu och för tillfället mötte

dock dess grundsats mycken motsägelse och måste

öfvergifvas. Utskottets beslut blef att genom ett pro-

tokolls-utdrag lenma ständerna del af de inlupna an-

gifvelsernas innehåll, men blott i allmänhet, och Höp-
ken fick i uppdrag att författa skrifvelsen. Hvad som
dervid behöfdes, var att i oroande, men allmänna or-

dalag utmåla den s. k. sammansvärjningen och derige-

nom reta 'och skrämma sinnena, men att icke inlåta sig

i några enskildheter. Så skedde ock. Skriften, den

kallades någon gång anJclagelse-protokollef, innehöll,

att i landet vore å färde åtskilliga dristiga, efter-

tänkliga och förderjliga anläggningar mot ständer-

nas frihet och mot rikets säkerhet och antagna tron-

följd; att dock anslagen hlifvit upptäckta, så att de ej

fått i mörkret afbida mognad ; men att till derasfull-

komliga tillintetgörande alla rikets innevånare borde

medelst enighet och fullkomlig laglydnad bidraga.

Skriften ') meddelades ej blott åt ständerna, utan ock ge-

nom trycket äfven åt allmänheten, och väckte oerhördt

uppseende. Många trodde på dess uppgifter och ut-

foro med förbittrade ord mot de s. k. gudlösa och

trolösa orostiftarne, samt visade sig färdiga att bevilja

hvarje det unga hofvets fordran. Andra, och ej få,

betviflade eller förnekade hela sammansvärjningen.

På riddarhuset fordrade Diiring och många med ho-

nom, att bestämda bevis måtte framläggas; men
Edvard Carleson med vänner ansåg farans tillvaro

fulltygad, och yrkade fördenskull undersökning om
hvarje stämpling mot fronföljare-paret, dessa af him-

len förlänade dgra panter för Sverges sällhet. Flere

inom presteståndet förklarade sig svårligen kunna
tro på tillvaron af så brottsliga, anläggningar, utan

förmodade talet derom vara ett alster antingen af

') Daterad den 15 Juli 1747.
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lösa gissningar och tomma rykten, eller ock af
herömlig vaksamhet och ömhet för rikets hasta.

Älven inom bondeståndet hystes likartade betänklig-

heter, och en dess medlem förklarade utskottets

protokoll vara en smädeskrift, som icke förtjenade

tryckas. När man sedermera väckte fråga om ran-

sakning och afdömande, yrkade både prest- och

bondestånden, att sådant borde ske inför laglig dom-
stol, men icke inför någon serskild kommissjon. Men
Mössorna, redan tillförene mycket qvästa, hade i läng-

den svårt att tala mot den föreslagna kommissjonen;

ty, emedan denna skulle anses medföra en strängare

undersökning, kunde deras motstånd tolkas som en

följd af det onda samvetets fruktan för sanningens

upptäckande, och tillika som en följd af likgilltighet

för tronföljare-parets trygghet och af mutor från Ryss-

land. När förslaget om en kommissjon för hand-

läggningen af de s. k. förrädiska stämplingarna före-

kom i Hemliga Utskottet, anmärkte ock Löwenhielm
oformligheten af, att ett utskott skulle enligt förslaget

granska och ändra hofrättens utslag; och älven Wulf-
venstierna talade mot åtgerden. Men för densamma
ifrade bland borgrarna Autevill och Faggot, bland

presterna Brovallius och Henrik Benzelius och bland

adeln Biörnberg, Cojet, Henning Gyllenborg, Härie-

man och i synnerhet Palmstierna och Höpken, hvil-

ken sednare påstod, att, emedan saken rörde främ-
mande magter, hörde den behandlas, icke af stun-

den, utan af Hemliga Utskottet, vid hvilken åsigt

man äfven stanjiade. Pä sådant sätt blef tillsatt en

serskild domstol, hvilken stundom kallades den nya
dalkarls-kommissjonen; emedan den skulle förnäm-
ligast sysselsätta sig med förnyade granskningar

rörande sista dalkarls-upproret. Det var med till-

hjelp af denna kommissjon, som Hattarna ämnade
mot en hop Mösspartiets medlemmar anställa den
lörkrossande räfsten. Kommissjonens verksamhet,

FryxelU Ber. XXXVll. 11
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hvilken till större delen inCöll efter riksdagens slut,

skall framdeles närmare beskrifvas ').

TJUGONDESJUNDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1746—1747.

FÖRFÖLJELSEN MOT SAMUEL ÅKERHIELM.

Vi hafva sett de rättegångar, genom hvilka

man lyckades nedtysta och undanskaffa tvänne bland

Mösspartiets mest driftiga handtlangare. Hedman
och Sp/inger, Men ännu qvarstod på platsen Sa-

muel Akerhielm, samma partis utmärktaste person-

lighet, och den ende, som möjligtvis kunde åt dess

spridda skaror och sträfvanden gifva styrka, samman-
hållning och planmessig verksamhet; och så länge

denne man deltog i rådets och riksdagarnas öfver-

läggningar kunde det nu slagna Mösspartiet möjligtvis

åter resa sig, framkomma med sina fordringar på

efterräkning, upphäfva det franskt-preussiska förbundet

och i allmänhet motarbeta troniöljare- och Halt-par-

tiets planer. Utom dessa allmänna anledningar till

fiendtlighet mot Akerhielm, hade mycken enskild och

personlig ovilja blifvit mot honom framkallad, hos

Adolf Fredrik genom medtällarskapet till kansler-

befattningen i Uppsala; hos både Adolf Fredrik och

Lovisa Ulrika genom den sparsamhet, han vid flere

tillfällen och i synnerhet vid deras förmälnings-hög-

tidiigheter förordat; hos Tessin genom den envist

bibehållna öfverste-marskalk-sysslan, hvilken dock Tes-

sin eftersträfvade; hos kamraterna vid rådsbordet ge-

') Danska, franska, sax. och österrik, min. br. —
Rådets, adelns, Hemliga Utskottets och kommiss.
protok. — Uppsala. Nord. och Stierneklska saml. Kassels

arkiv. Gehebes och Bennings bref.
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nom den sjelCständiga öppenhet, hvarmed han ogillat

några deras beslut; och hos Frankrike och Preussen
genom hans ihärdiga strid mot dessa magters jdan, att

låta Sverge tjenstgöra i egenskap af en besoldad vapen-

dragare. Alla dessa fiender förenade sig nu till ett

gemensamt anfall mot det gemensamma hindret för

deras planer, och Frankrikes regering uppmanade flere

gånger sitt sändebud att så snart möjligt aflägsna den

fruktade mannen.
Men på hvad sätt? Vintern och våren 17 47

letade man eiter dertill tjenliga skäl eller svepskäl,

dock förgäfves. Han står fast som en Mippa; —
han liar ett säkert stöd i sitt goda samvete^ skrefvo

om hvarandra de främmande sändebuden; älven så-

dana, som arbetade på hyns fall. Vederdelo-männen
i Hemliga Utskottet sökte emellertid framleta allt, som
kunde i någon mån vara tjenligt för deras afsigt, och

till den kommissjon, som ledde ransakningarna i sprin-

gerska målet, skickades förfrågningar, oni ej bland

dithörande papper några anklagelse-skäl mot Aker-
hielm kunde finnas; och icke h\oU förfrågningar,
utan äfven uppmaningar att sådana elterforska, och

man försökle t. o. m. att locka Springer till dylika

uppgifter 1); men alltsammans utan att någonting huf-

vudsakligt kunde vinnas. Under sina egna gransknin-

gar af rådets protokoll och al andra handlingar trodde

sig dock utskottet ändtligen hafva funnit ett par punk-

ter, som möjligtvis kunde tillgripas, ehuru blott i

nödfall: emedan de i sig sjelfva voro så obetydliga,

att man tvekade om möjligheten att kunna på "grund

af dem framkomma med någon vigtigare anklagelse,

eller framkalla någon allvarligare bestratTning. Man
beslöt följaktligen att, innan de tillgrepos, på annan
väg närma sig det afsedda målet. Akerhielm kalla-

des fördenskull till Adolf Fredrik, hvilken sökte förmå

') Ridd.-hus. ark. Handl. rörande Riksens ständers kom-
missjon om såväl Akerhielm som Springer.
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honom att åt Tessin frivilligt afstå öfverste-marskalk-

sysslan. Var nu detta förslag en följd af tronföljare-

parets längtan efter Tessin? eller af Tessins längtan

efter sysslan ? eller ett försök att reta, trötta och

derigenom aflägsna den misshaglige Åkerhielm? Vi
veta det ej ; men det blef i alla händelser med be-

stämdhet tillbakavisadt. Då och som en förberedelse

till anfallet sökte man öfvertala bondeståndet att i

denna sak skilja sig från presterna och förena sig

med adel och borgare, hvilkas flertal var fiendtligt

sinnadt mot Åkerhielm. För sådant ändamål blefvo,

påstås det, Olof Håkansson och fyra biand de an-

seddare riksdagsbönderna kallade till Adolf Fredrik;

men alla dennes bemödanden att öfvertala dem aflupo

fruktlöst.

Ehuru dessa försök misslyckats, beslöt man dock

att angripa Åkerhielm med en formlig rättegäng; fastän

man för hans anklagande icke hade några andra skäl,

än de förut nämnde två punkterna. Och nu, se här

dessas innehåll!

Den ena rörde frågan om principalatet. För fol-

kets magt öfver folkombuden hade Åkerhielm yttrat

sig flere gånger, och äfven vid rådsbordet, då han

der blifvit af konungen om sin åsigt tillspord. För

sin egen person hade han likväl talat endast om
grundsatsens allmänna gilltighet och sanning; men
aldrig sökt göra den i verkligheten gällande. Af brist på

andra och vigtigare skäl blefvo dock några sådanajians

yttranden nu gjorda till föremål lör anklagelse. Åker-

hielm aflät då öfver dem följande förklaring. Jag anser

adeln, presterna, horgrarna ocli bönderna i hela riket

utgöra de rätta fyra riksstånden så under som mel-

lan riksdagarna. De äro sakegare och rätta princi-

paler för de ombud, som till riksdagsmän väljas.

Dessa sednare äro således icke de ursprungliga, de

egentliga riksens ständer, utan blott en del af dem,

och tillika deras fullmägtige, hvilka i sådan egen-

skap böra inför sina principaler ansvara. Jag
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tror ock ett sådant ansvar nyttigt; emedan det ut-

gör ett hand på den mångfaldigt frestade riksdags-

mannen. Men sedan hans majestät förbjudit vid-

röra principalats-frågan, har jag tegat med dessa

mina åsigter tills nu, då jag hlifvit derom tillspord.

Han visade dessutom, att Hemliga Utskottet sjeKt

hade en gång rörande principalatet uttalat samma
åsigt, som det nu tadlade; en upplysning som han

troddes halva falt af Serenius. Men motpartiet god-

kände icke denna ^ förklaring, utan påstod, att den

tvärtom förvärrat Akerhielms sak, och det behandlade

äfven sedermera några andra hans likartade yttran-

den såsom verkliga brott, de der borde bestraflas;

och det utkom en, som man trodde, af Browallius

författad skrift, som häftigt angrep de af Akerhielm

och Springer yttrade principalats-lärorna. Detta var

således den ena, den först begagnade anklagelsen.

Den andra och längre fram tillgripna grundades

pä följande omständighet. Genom gåfvor till krigs-

kassan och till en silfverservis åt Lovisa Ulrika samt

genom stora lån åt staten, åt manufakturer och åt

enskilda personer och stundom utan tillräcklig säker-

het, — genom allt detta hade banken kommit på

obestånd, så att dess skuld 1745 utgjorde fjorton,

men dess verkliga metalliska tillgång blott omkring

en million d. s. Följden blef, att förtroendet min-

skades, att allmänheten började ur banken uttaga dtt

klingande myntet, och att uppgälden mellan detta och

sedlarna växte till hotande höjd. Banken måste be-

sluta sig till ett af de två; antingen att för erhållande

af full klarhet och reda formligen uppgifva verkets

stat, i hvilken händelse man måst afkasta den slöja,

hvilken hitintills hade för allmänhetens blickar undan-

doldt allt. som rörde banken, dess skulder, lordringar,

medel och förvaltning; — eller ock att inskränka,

nästan inställa all utvexling af klingande mynt och i

stället utgifva mera sedlar och att genom konstlade

tvångsförordningar både tillerkänna dessa lika värde,
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som det goda myntet och fasthålla kursen på en

för alltid bestämd punkt. Förstnämnde utväg yrka-

des af Cronstedt, af Posse, af Wrangel, af den då

ännu lefvaride Sven Lagerberg^) ocli i syimerhet

af Akerhielm-); men den sednare af rådets flertal;

och man frestas att som skäl lör dettas yrkande miss-

tänka, åtminstone hos en och annan, den beräknin-

gen att så länge Uiöjiigt dölja det klandervärda i par-

tiets bankhushållning och det olyckliga i dess följder.

I strid mot Akerhielm och hans vänner beslöt man för-

denskull att undvika allt, som liknade en öppen bankrutt

och att i stället förbjuda utvexlandet af större sum-
mor klingiinde mynt ur banken, men att deremot ut-

gifva massor af sedelmynt i synnerhet på smärre sum-
mor, också för att derigenom och genom utförsel-

förbud ersätta det kopparskiljemynt, man åren förut

hade oförsigtigt nog låtit ur landet föras. 1 kungö-

relsen härom förklarade styrelsen, att hanJco-verJcet

vore i bättre och förmögnare tillstånd än någonsin.

Genom denna uppgift-*) ville man rättiärdiga åtgerden

samt dölja sin misshushållning och dess följder.

1 sig sjelf gällde också tvisten två olika grund-

satser, hvilka begge hade och hafva både vigtiga

och ansedda försvarare. Men den ena skulle nu,

och för att skydda Hattarna och komma ät Aker-

hielm, förklaras vara högst förderflig, t. o. m. förrä-

disk; och man utmålade med mörka färger, huru

nämnde herre förnekat regeringens magt att besluta

öfver banken och tillika velat röja bankens hemlig-

') Enligt Gehebes bref den 20—31 Okt. 1747, befintligt i

Kassels gebeime-arkiv, också af Tessin och Rosen.

2) Denna åsigt blef redan då gillad af flere banko-ulskottets

ledamöter, och sedermera likaledes af riksdagen 1765; och i våra

dagar hafva Schwerin och, som det tyckes, iifven Skogman ansett

den för riket nyttigare än den, som följdes.

^) För att komma till denna uppgift, tyckes man hafva som

siikra tillgångar beräknat bankens alla, ehuru ofta osäkra fordrin-

gar. Jfr s. 165.
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heter, nedsätta dess anseende, drifva den tiil bank-

rutt, och derigenom skada både den och fädernes-

landet Detta var den andra anklagelse-punkten.

Först efter flere öfverlägLrningar och tvister mäg-
tade Palmstierna, Henning Gyllenborg och Boberg att

i spetsen för sina parti-vänner förmå Hemliga Ut-

skottet till öppnande af denna rättegång, och det

skedde medelst en öfvervigt af blott några la, det

säges 3, röster, Atgerden, skref franska sändebudet,

var doclc alldeles nödvändig, ty utan Aherliielms

aflägsnande hade vårt parti aldrig Jcunnat Jcomma
till någon trygghet.

Sedan den således anklagade Akerhielm inkom-

mit med sin förklaring, blef målet i Hemliga Utskot-

tet framlaggdt. För mildare åtgerder yttrade sig

många. Kammarrådet Wulfwenstierna sade: princi-

palats-läran är farlig; men det var i sittande råd
och på Jconungens befallning, som friherre Aker-

hielm deröfver yttrade sig, och han har derjemnte

yttryckligen tillkännagifvit sin åsigt i alla fall vara
den, att, hvad riksdagen fastställt, kunna de hemma-
varande ingalunda förändra. Hvari hestår då hans
brott? Låtom oss iclce spilla tiden med småsaker,

ej heller uppreta de många vänner, den anklagade
har, ej heller till overksamhet undanskjuta en man,
hvars stora nit och skicklighet vår stat ganska väl

behöfver! Superintendenten Körning sade: riksrådet

Akerhielm bör så mycket mindre misstänkas för
stämplingar mot vår tronföljd, som han under val-

striderna flere gånger i rådet yrkade på utkörandet

af just vår nuvarande kronprins. Han bör för-
denskull icke underkastas något annat straff än på
sin höjd en varning, och häruti instämde en borg-

mästare Finerus och likaså biskop Alstrin, hvilken

anmärkte, att frågan om prinripalats-lärans laglig-

het eller olaglighet hitiilh icke varit afgjord, och

att derföre, om^ också Akerhielm vid dess bedömande
i någon mån misstagit sig, vore sådant ursäktligt;
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häldst han dock städse påståff, att allt, hvad stän-

derna på riksdag beslutat, hör stå fast. Utförligast

var ölverholpredikanten Troilius. Det är, påstod denne

talare, det är orätt att på sätt, nu sker, angripa

en herre af så högt vett, så mogen insigt, så lång-

lig erfarenhet, så hepröfvad iipprigtighet och så red-

ligt nit som friherre Åkerhielm. Ett sådant an-

grepp skall icke främja, titan störa enigheten. Både
de, som, försvarat och de, som,förkastat principalats-

läran, kunna mena ärligt; och emedan denna åsigt

då ännu icke blifvit titdömd, var friherre Åker-
hielms framställande deraf ursäktligt. Efter att

hafva genomgått de vanliga skälen, slutade Troilius

med dessa ord: jag har talat länge; men Gtid vet,

att det skett af välmenande hjerta. Om jag deri-

genom kunnat förekomma några eftertänkliga steg

mot hans excellens, riksrådet friherre Åkerhielm,

och tillika förekomma den oenighet och den förbitt-

ring, som genom den tillämnade rättegången kunnat
föranledas, så vare Gud derföre ärad! Mot dessa för-

sonande åsigter talade Boberg, Browallius, Cojet, Hen-

ning Gyllenborg, Palmstierna och Plomgren m. 11. och de-

ras förnämsta skäl bestodo deri, att principalats-läran

var högst förderilig; att mellan Åkerhielm och Springer

någon öfverensstämmelse, kanske öfverenskomnielse, egt

rum, och att lagen måste hafva sin gång, o. s. v. När

slutligen enligt Palmstiernas förslag man som jjroposi-

tion framställde den frågan : skall riksrådet Åkerhielm

för sina yttranden om principalatet tilltalas? då sva-

rade borgare och adel Ja! och presterna likaledes,

dock efter mycken tvekan. Detta den 6 Juli 1747.

Dagen derpä framställdes frågan, huruvida rätte-

gången mot Åkerhielm skulle anställas inför hofrätten,

eller inför Hemliga Utskottet, eller inför någon stän-

dernas kommissjon? Men många utskottets medlem-

mar, och i synnerhet presterna, hade vid närmare

besinnande blifvit med gårdagens beslut så missnöjda,

att de nu sökte kasta detsamma öfverända. Uppslaget
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dertill skedde genom ett lånpt och vältaligt anförande

af Troilius. Med varma ordalag och många skäl bad

han utskottet icke följa de olycMiga exemplen från
1738 och 1739. Riksrådet Åkerhielm vore en alhnänt

aJctad man, och det skulle se ut, som ville inan drifva

honom ur rådet endast derföre, att han talat mot
2:)reussiska förbundet. Förlåten, mine herrar! fort-

for Troilius, men jag säger mina tankar rent ut.

De torde ej heller vara alldeles ogrundade, och jag

hör i staden mycket, som. ej omtalas här t utskottet.

Jag frågar derför omigen : får icke riksrådet Åker-

hielms bestraffning stanna rid några varnande ord?

Talet gjorde mycken verkan och i dess uttalade åsig-

ter instämde Alstrin, Wulfwenstierna, prosten Trä-

gärdh, borgmästaren Finerus, handelsmannen Gran m. 11.

Afven Palmstierna förklarade sig rörd af den bevek-

liga framställningen: men 'påstod likväl, att utskot-

tets gårdags-beslut borde stå fast. Henning Gyllen-

borg fann Troilii tal visserligen i sitt slag berömligt,

dock stridande mot lag och riksdagsordning. Den
anklagade måste antingen fällas eller frias; och

man borde besinna, att strafflöshet är lika skadlig

som hårdhet. Biörnberg sade: man klandrar här
åtgerderna år 1739. Men det då begångna felet

bestod icke i utskottets beslut att anklaga rådsher-

rarna, utan just i den JiatJiet, de skadliga jemnk-
ningar, som. vid rättegången egde rum. Lika flat-

het denna gång kommer att medföra lika olycka,

och de, som sådant föranleda, skola icke undgå an-

svar. — Löwenhielm deremot frågade: om nu en

kommissjon tillsättes, och Åkerhielm. inför densamma
erkänner sig hafva felat, men vilja rätta sig, hvad
skall då kommissjonen göra? Cojet svarade: om
någon skjuter på mig, men skjuter bom, och seder-

mera inför domstolen förklarar sig aldrig mer vilja

angripa mig, är jag väl derigenom tryggad? och

bör jag väl derföre låta honom fritt gå omkring och

lägga an på mig? Vårt fädernesland är ingalunda
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Iryc/gadt genom en sådan Åkerhielms bekännelse. — Psi-

lander m. fl. talade mot kommissjon och rätlegång och

ville omigen, aU Akerhidm skulle bloU varnas. M('«, sade

Henning Gyllenborg, Springer hlef dock för lika brott

dömd till rätlegång inför kommissjon; kvarföre dä en

sådan skilnad till person, en sådan skilnad mellan ett

riksråd och en enskild man? — Jo! genmälle Piper, /y

det är stor skilnad i bådas sak. Åkerhielm framställde

blott en sats, ock det under en Öfverläggning vid råds-

bordet; men Springer uttalade den offentligt och som
stöd och försvar för det myterx, han upphetsat och an-

förde. Paimstierna antog dock omigen, att båda må-
len vore lika, och frågade: i fall riksrådet Åkerhielm

slipper kommissjon. hvnrföre slipper då icke handels-

mannen Springer likaså'/' — Efter långa tvister fram-

ställdes ändtligen propositionen: den, som vill, att

riksrådet Åkerhielm ställes inför en ständernas kom-
missjon, svarar Ja! den det icke vill, svarar Nej! Bor-

garna svarade Ja I presterna Nej I adeln 16 Jal och

13 Nej! flertalet således Ja! ^Med två stånd mot ett

beslöt alltså utskottet, att Åkerhielm skulle ställas

inför en kommissjon. Halten af båda sidornas skäl

har läsaren sett, likaså den högst ringa öfvervigt i

röster, hvarmed beslutet fattades; två adelsmän öfver-

gångna till Nej-sidan, och Åkerhielm hade varit från

kommissjonen befriad.

Till åklagare i målet föreslog man justitie-kansle-

ren Löwenhielm; men^ denne, som i allmänhet var

välvilligt sinnad mot Åkerhielm, undanbad sig upp-

draget. Detta anförtroddes i stället åt en assessor

Hollsten, hvilken 1743 gått i spetsen för dem, som
dömde Karl Emil Lewenhaupt til! döden, och seder-

mera i egenskap af aktör tjenstgjort i politiska rätte-

gångar. Ordförande blef än Henning Gyllenborg, än

lagman Lillienberg, hvilken sednare i yngre år varit

förbunden med de till Konstantinopel skickade unga

Hattarna K. F. v. Höpken ocli Edv. Carleson och
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äfven längre fram flere gånger kraftigt och i samma
anda ingrep i ärendenas gång^).

Innan rättegången kommit i fart och äfven seder-

mera sökte den vanliga samman-jemnkaren Ungern
Sternherg att media til! mildring, om möjligt till för-

soning. Det berättades, att han bad Adolf Fredrik

öfvertala Lovisa Ulrika att icke drifva förföljelsen till

någon ytterlighet, och att de äfven gifvit ett sådant

löfte. A andra sidan^ och för att undvika hårdare

brytningar bad han Akerhielm sjelf begära afsked,

hvartill denne förklarade sig villig, dock mot erhål-

lande af peiisjon: ty Akerhielm hade icke samlat nå-

gon större förmögenhet. Denna fördel ville dock de

häftigare Hattarna och i synnerhet Palmstierna inga-

lunda medgifva. Sistnämnde herre fordrade t. o. m.
att de anklagade riksråden skulle under vakt föras

till och från domstolen, hvilket dock Hemliga Utskot-

tet alslog. Andra bland Hatt-partiets anhängare cingo

så långt, att de talade om att icke blott häkta Aker-
hielm, utan ock att dömma honom från lifvet. General

Stenflycht kallade honom en förrädare, och Axel Sparre,

han var^ svåger till Tessin, mente, att man icke borde

tillåta Akerhielm medelsl ta(jcl afsked friköpa sir/ frän
lagligt ansvar. Sparre gick i sina påståenden sä långt,

att t. o. m, Palmstierna måste uppmana honom till

sans och mätta. Eljest ansåg man sistnämnde herre

vara den, s^om förnämligast ledde och pådref förföljel-

sen mot Akerhielm, och att han gjorde det för att

derigenom ställa sig in hos tronföljare-paret, och un-

dantränga den afundade Tessin.

I förstone hade,^ som vi sett. Hattarna förnäm-
ligast fästat sig vid Åkerhielms yttrande om principa-

latet Förmodligen funno de likväl denna anklagelse.

') Det var denne Lillienberg, hvilken 1768 säsom presi-

dent i bergskollegium, var den förste, som förklarade sitt kolle-

gium hvilande, intill dess Adolf Fredrik återtoge den regering, han
nedlaggt.
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punkt ensam vara alltför svag och otillräcklig. De
npptogo dcrfÖre också den andra, den om banken,

hvilken vi redan omtalat; en åtgerd. hvarigenom de

lingo på sin sida den stora hop, som var mer eller

mindre i penninge-verkets misshushållande förvaltning

delaktig, och derföre ville undvika dess offentlig-

görande^.

I Akerhielms åsigt rörande sistnämnde fråga hade
1745 också lem andra rådsherrar deltagit, hvilka följ-

aktligen borde på samma gång anklagas. Men två

bland dem, Tessin och Rosen, hörde till Hattpartiet i)

och blefvo fördenskull med tystnad förbigångna, all-

deles såsom man gjorde med Lagerberg, Mejerfelt och

Baner vid den 1738 anställda rädsherre-räfsten-). De
nu, 1747, återstående med Akerhielm liktänkande riks-

råden voro för sina personer af mindre vigt; Jakob

Gronstedt, en 79 års gubbe, hvilken nu mera nästan

alltid vistades på landet; — Arvid Posse, en tapper

krigare och välmenande herre, men utan några mer
framstående själsegenskaper; Anton Johan Wrangel,
sjöhjelten från 1719-^), en man af ungelär samma halt

Den rådsherre, Hattpartiet behöfde och egentligen ville

komma åt, var Akerhielm. Men de måste för skams
och för partiets skull angripa äfven hans trenne

kamrater.

Frän den nya domstolen, kommissjonen, fingo

alltså nämnde rådsherrar mottaga en formlig kallelse;

men de ställde sig icke densamma till efterlefnad.

De instämdes omigen, men vägrade också nu att in-

linna sig. Vi äro, påstodo de, ständernas fuUmägtige

och således blott inför dem ansvarige, h varföre vi ock

hafva till dem skjutit vår sak. Några häftigare

Hattar ville dä tillgripa våldsamma medel; men det

afböjdes och i stället utfärdade man en ny kallelse;

') Sid. 166.

') S*. 175, 176.

') SO. 69.
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denne gSng likväl vid ansvar af hemtning och 2000

daler silfvermynts vite. Nii inställde sig de anklagade

personligen, eller medelst inlemnade skrifter. Cronstedt

och Posse förde ett undfallande, Akerhielni och Wrangel

ett mera stolt språk, och den förstnämnde uppma-

nade sina domare att lyssna till rä/lvisans bud. Han
och hans kamrater fingo ock, ehuru blott medelbar-

ligen, mycket understöd af sina ])artivänner, och af

rysska och engelska sändebuden samt af konung Fred-

rik sjeir. Hattarna hade väl sökt genom Erland ^Bro-

man förmå den sednare att ingenting göra till Aker-

hielms försvar; men deiuia gång visade Fredrik mer
ihärdighet och mod än vanligt; — också en viss grad

af ädelmod. Ehuru Akerhielm förut hade envist mot-

satt sig några Fredriks önskningar, ställde sig dock

konungen bestämdt på den angripne mannens sida

och förklarade sig både önska och behöfva hans fort-

farande biträde vid rådsbordet, Han säges t. o m.

halva bland domrarne utdelat 36,000 ecus (?)
i)

; men
fåfängt. Genom Hattarna och det unga hofvet, hade

.Akerhielm flertalet emot sig, och utskottets domslut

blef, att han skulle afskedas och det utan att erhålla

någon pensjon. Saken underställdes im stånden

:

men liksom 1739 utan att gifva dem underrättelse

om, hvilka de fel, de brott varit, som ådragit Aker-

hielm en dylik bestraffning. På riddarhuset blef dock

med 175 röster mot 100 berörde utslag stadfästadt.

Som vanligt följde borgrarna adeln i spåren, och

nu med stor öfvervigt ; ty det ^ var förnämligast

detta stånd, som vägrade bevilja Akerhielms ifråga-

satta pensjon. Bland presterna kämpade Brovallius

för samma åsigt; men hade emot sig Seremus, hvil-

ken mente, aU ständerna icke kunde afsälta Akerhielm,

innan de visste, fivari hans bröd besiode; och, tillade

') Kassels arkiv. Gehebes bref den 2—13 Npv. säger,

att Fredrik nied ea gåfva af 10,000 plåtar öfvertalat Akerhielm
att taga afsked.
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Serenius, ju flcre (jänger rådsherrar afsältas, desto

mer ökas ock villervallan och del oordenlliya folkväl-

det^). Biskop Alstrin tillkäiinagaf, att konungen åstun-

dade behålla Akerhielm qvar inom rådskammaren,
hvarjemnte Alstrin förklarade sin egen önskan vara,

att Sverges konung och rike måtte få än länge be-

gagna denne rädsherres höga förstånd, mångåriga erfa-

renhet samt mångpröfvade trohet och nit; och att Al-

strin, i händelse af motsatt beslut, begärde få detta

sitt yttrande intaget i handlingarna. Alstrins mening
segrade med 22 röster mot 7; och med densamma
instämde äfven bondeståndet. Nu liksom 1739 ville

Hattarna underkänna det sistnämndes rättighet att i

ämnet yttra sig; ty, sade man, emedan detta stånd

icke får rösta om tillsättning af rådsherrar, bör det

ej heller ja rösta om deras afsättning. Men detta

inkast kunde icke göra sig gällande.

Således stodo nu, liksom 1739, två stånd emot två,

och den häftiga spänningen tycktes äfven denna gång

hota med ganska vådliga följder. För att bryta Mössor-

nas ihärdiga motstånd hade näml. inom Hattpartiet upp-

stått ett serskildt förbund, som kallade sig Boulons Jan-

nes, d. v. s. De gula knapparna. En hvar bland dem bar

nämligen på sin hatt en gul knapp tili minne af Karl den

tolftes enkla drägt, och derhredvid en svart silkes-tofs,

likasom en fjeder från Preussens svarta örn, samt
vid värja eller käpp ett hvitt band liksom ett blad

från Frankrikes lilja; allt sinnebilder af kärlek till krigs-

bragder, till den preussiska Lovisa Ulrika, och till det

franskt-preussiska förbundet. Sällskapets medlemmar
utgjordes förnämligast af adelsmän, dock med tillsats

af fiere borgare och bönder och af t. o. m. en och

annan prest; och som den åtminstone synlige leda-

ren framstod Jiörje Skeckta '-), hvilken skänkte hvita

') Populära regementet.

') Enligt andra var det Laiitinghausen.



175

band och behörigen utstyrda hattar åt sina vänner

inom bondeståndet och försäkrade dem, att tronföljare-

paret gynnade tillställningen. Förbundets syftemål och

lösen var ock, att alla de, som ansågos halva deltagit

i den s. k. sammangaddningen mot tronföljare-paret,

borde uppsökas och näpsas, och i synnerhet att Aker-

hielm icke borde få slippa undan med blott afsked,

utan tvärtom lagforas och straffas. De vandrade i

flockar af 10 till 20 personer genom gatorna, och

hvarhäldst der bodde en rädsherre eller riksdagsman,

som yttrat mildare tänkesätt, blef en eller annan ur

flocken inskickad med uppdrag att förmå honom öf-

vergå till Hattarnas åsigter. Tronföljare-paret skall

dock hafva yttrat missnöje med dessa företag, så att

snart voro bröderna Skeckta de enda, som genom
dylika partitecken utmärkte sig. Men att ett sådant

tilltag kunnat försökas och till en tid hafva framgång,

visar, huru oroliga sinnena voro. Under sådana om-
ständigheter hade inbördes strider lätt kunnat utbrista.

Men det gick som vanligt, och Mössorna beslöto äfven

denna gång att gifva vika, häldre än att blottställa

fäderneslandet för vådan af ett inbördes krig.^ Öfver-

hofpredikanten Troilius höll fördenskull med Akerhieln"*

en öfverläggning, till följe af hvilken han för presterna

tillkännagaf i), att nämnde rädsherre lackade för slän-

dets välvilja och förtroende; men att han icke ville i

rådkammaren qvarslanna på annal villkor, än all

alla fyra stånden sådant Önskade; att han ej heller

ville för sin persons och saks skull ytterligare förlänga

riksdagen och störa lugnet; att han tvärtom önskade

fä i stillhet tillbringa sina återstående dagar och att

han följahtligen anhölle, det presterna icke målle längre

sälta sig emot adelns och borgrarnes önskningar. Sam-
ma helsning framfördes äfven till bönderna, och nu
öfvergingo båda dessa stånd till de två förstnämndes

'^) Några säga, att Troilius vid detta tillfälle bedrog och stör-

tade Akerhielm.(?)
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beslut. Akerhielm blef således ur statens tjenst entle-

digad, och man frändömde honom t. o. ni. den pen-

sjon, som ät vanliga afskedstagande ämbetsmän be-

viljades, och hvilken han, mer än de flesta, förtjenat.

Likväl hörde man fransyska sändebudet Lanmary
klandra straffet, såsom för lindrigt; dock tillika gläd-

jas öfver^ den farliga fiendens nederlag och afväp-

nande. Akerhielm sjelf drog sig ock numera helt

och hållet tillbaka från allt deltagande i de allmänna

ärenderna; ehuru han derunder ej sällan fällde hvassa

anmärkningar öfver det sätt, hvarpå Hattpartiet fört

och förde landets angelägenheter.

Att det var Akerhielm och endast honom, som
man ville åt, visade sig nu klart; ty de tre an-

dra rädsherrarna, hvilka dock i myntfrågan med
honom instämt, fingo behålla sina platser. Hemliga
Utskottet förklarade, att del till följe af nogsamt öfoer-

vägande futinil, det nämnde herrar felat mindre af

ond afsigt än af bristande insigt, h vadan förmodas
Jamde, att de, efter erhållandet af denna varning, skulle

iakttaga mer helänksamhet.

Hattarna hade sålunda vunnit fullständig seger

och läto nu åt sina dertill bidragande kämpar utdela

motsvarande belöningar. Kommissjonens vice ord-

förande lagman Lillienberg blef kort derefter lands-

höfding i Abo. Kommissjonens åklagare, Hollsten,

blef för sitt ådagalaggda nit begäfvad med en skåde-

penning i guld, och Hemliga Utskottet anslog 10,000

d. s. till fördelning mellan de personer, hvilka, för att

begagna utskottets hemlighets-fulla och mångtydiga

ord, hade vid åtskilliga äfventyrliga händelser gjort

hanken så besynnerliga tjenster, att de fordrade er-

känsla. Till ännu en belöning blef tillfälle, när den

efter Akerhielm lediga rådsherre-platsen skulle tillsättas.

På förslag uppförde man då i främsta rummet Erland

Broman. Vi hafva redan tillförene Here gånger och

äfven vid ett likartadt tilllälle vttrat några ord om
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denne man i). Hans rykte hade sedan dess icke för-

bättrat sig, och ehuru han vanligtvis tillhörde fran-

ska partiet, har dock franska sändebudet just vid

denna brytning beskrifvit honom såsom en allmänt

föraktad person och såsom den förtrogne tillställaren

af konungens hemliga lörlustelser och deltagaren i dess

skamliga utsväfningar-). Denne man blef nu af de

rådande Hattarna i främsta rummet föreslagen till

plats bland Svea rikes råd. Det andra besattes med
Löwenhiclm, som var föremål å ena sidan för myc-

ket beröm och mycken förtjusning, men å den andra

för bittert tadel; det tredje med Hårleman, hvilken.

förlofvad med Lovisa Ulrikas gunstling Henrika Liewen,

var hos konung Fredrik mindre väl anskrifven. Bro-

man afsade sig förtroendet; ty, sade ovännerna, han

fruktar att eljest framkalla allt för många och skarpa

anmärkningar. Det deriizenom lediga förslagsrummet

fylldes med statssekreteraren Seth, en skicklig och

nitisk ämbetsman, men föga inblandad i tidens parti-

strider. Han blef ock af konungen till riksråd utnämnd.

Rådsherre-räfsten af 1747 har med den af 1739

flere likheter; se t. ex. huru båda gångerna de två

skäl, på hvilka anklagelsen förnämligast grundades,

voro i hög grad obetydliga och trugade; — huri;

Hattpartiet båda gångerna sökte förhemliga halten af

dessa skäl och derjemnte från stånden och till Hem-
liga Utskottet draga sä väl granskning som afgörande;

— huru adel och borgare stodo båda gångerna på

de angripandes, men prester och bönder pä de an-

gripnas sida ; — och huru båda gångerna Hattpartiet

ville drifva saken till ytterlighet, men Mösspartiets

ledare häldre läto sin sak falla. Ciksom de 1739afsatta

rådsherrarnas förtjenst vitsordades deraf, att de fingo

') a*. 23.

2) Favori du roi, financier, surintendant de ses plaisirs clan-

destiiis, — entretient sa Majesté dans les plus honteuses crapules,

fripon, generalemeut meprisé. Franska min. bref den 2'i

Dec. 1747.

Fryxells Ber. XXXVII. 12
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behålla sina rådslierretittlar och en stor del af sina

löner, sä fingo äfven de 1747 anklagade rädsherrarna

en högtidlig upprättelse redan 1748, då de näml. hedra-

des med höga värdigheter ^ inom de riddarordnar,

som då inrättades. Äfven åt Åkerhielm blef Serafimer-

kedjan erbjuden, men han undanbad sig M.

TJUGONDEATTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1746—1747.

FORTSATTA FÖRFÖLJELSER MOT MÖSSPARTIET,

Vi hafva nyligen omtalat det Hemliga Utskottets

protokolls-utdrag af den 15 Juli, hvilket försäkrade

om tillvaron af brottsliga stämplingar mot rikets fri-

het, fred och, antagna tronföljd; allt detta dock utan

att anföra några enskilda bevis för sina påståenden.

Vi minnas ock, att man lät trycka detta ä. k. Ankla-

gelse-protokoll, så att dess innehåll måtte bliCva all-

mänheten meddeladt. Naturligtvis skulle sådana un-

derrättelser sprida mycken oro och tillika mycken
nyfikenhet att få veta, hvilka dessa brottslingar voro,

och hvari dessa brott egentligen kunde bestå. Men
månad efter månad gick förbi, utan att vederbörande

anklagade någon enda person mer än Samuel Åker-

hielm och hans vänner inom rådet, hvilka dock, hvad

många riksdagsmän trodde, hade af fäderneslandet

förtjenat tacksamhet och icke anklagelser. När nu

bland de med så mörka färger utmålade brotten icke

ett enda blef till bevis och bestraffning framdraget,

och när, oaktadt de vidlyftiga och bullrande rätte-

gångarna mot Hedman, Springer och Blackwell, man
icke kunde inför allmänheten framlägga ett enda verk-

ligt och fulltygadt bevis på den omtalade samman-
svärjningen; — då började mer och mer utbreda sig

') Att dömma af boken Tessin och Tessiniana, tyckes Tessin

i sina efterlemnade anteckningar hafva med fullkomlig tystnad

förbigått hela rättegången mot Akerhielni.



179

den misstanken, eller stadfästa sig den öfvertygelsen,

att besagde kungörelse varit ett skrämskott och sam-
mansvärjningen en dikt, begge tillgripna för främjande

af det unga hofvets och Hattpartiets planer, och denna

åsigt blef genom kringiöpande smygskrifter än mer
spridd, än djupare inpreglad. Till vederläggande af

en dylik tolkning och till bevis för de framkastade

anklagelserna hade väl Browallius och Lillienberg upp-

satt ett sammandrag af de inlupna uppgifterna, ett

slags försök att pä detta sätt bevisa sammansvärj-

ningens tillvaro; men vederbörande tyckes hafva an-

sett bevisen alltför otillräckliga; ty skriften blef ej

begagnad, och för att åstadkomma åtminstone något

slags svar på tvifvelsmälen och gäckerierna, beslöt

man att i brist på bättre omigen använda de gamla

medlen, näml. att i en säker ton, dock blott genom
allmänna ordalag försäkra om tillvaron af nämnde för-

rädiska sammansvärjning; ehuru, skulle det heta, om-
ständigheternas närmare vidrörande icke kunde gagna,

ulan på visst sätt skada, hvarföre man nödgades för-

hemliga både brottslingarna och brotten. Palmstierna

höll i sådan afsigt ett långt tal, hvari han erinrade

om, huru Julius Caesar, Gustaf den andre Adolf m. fl.

brände sina fienders hemliga skrifter, för att sålunda

qväfva bitterheten, t. o. m. oenigheten, och huru Sver-

ges regering nu borde af samma skäl hemlighålla de

gjorda angifvelserna Den 26 Nov. blef också i Hem-
liga Utskottet antaget och godkändt ett af Löwen-
hielm i dylik anda författadt protokolls-utdrag hvilket,

som sagdt är, älven detta innehöll blott allmänna

ordalag och utan anförande af ett enda bestämdt

sakförhållande. Men skriften kallades Upplysnings-

protokollet; ty den skulle, sade man, upplysa allmän-

heten om sanna förhållandet, ehuru i sjelfva verket

förhållandet lemnades lika dunkelt och outredt, som
förut. Afven detta protokolls-utdrag blef liksom det

förra genom trycket åt allmänheten meddeladt under

partivännernas högljudda bifall, men motståndarnes
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smygande tadel, — smygande, ej offentligt; ty på

Hattpartiets vanliga sätt, blef prolokollsutdraget veder-

börande meddeladt till kännedom (ad notatiam), icke

till öfverläggning, till bedömmande; all granskning deraf

blef t. o. m. förbjuden. Men förgäfves. Man och

man emellan hördes vedersakarna med bitterhet och

skadeglädje göra sina anmärkningar. Se! hette det,

den 15 Juli lät utsdottel genom ett tryckt protokolls-

utdrag tillkännagifva, att man upptäckt vådliga och

brottsliga stämplingar. Allmänheten har sedan dess

dag efter dag väntat pä närmare upplysningar härom,
— väntat få se dessa brott framdragna, dessa brotts-

lingar bestraffade, men förgäfves. Nu ändtligen efter fyra

månaders dröjsmål, nu utkommer rörande den vigtiga

företeelsen ett nytt protokolls -utdrag, en ny skrift; men
— parturiunl montes^), — hvad man har att fram-

lägga är också denna gång ingenting annat än de

gamla obestämda anklagelserna. Verkligheterna dere-

mot, de s. k. brotten döljer man fortfarande under

hemlighetens slöja, så att mången loekas betvifla, huru-

vida några sådana förefinnas. Anmärkningens skärpa

och sanning inverkade naturligtvis uppretande på all-

mänheten och oroande på Hattpartiet; och detta sed-

nare insåg nödvändigheten af att genom nya rätte-

gångar åstadkomma någon ting, som åtminstone sken-

bart kunde rättfärdiga de i Juli-protokollet och vid

så många andra tillfällen framkastade anklagelserna.

Redan detta förhållande uppmanade således Hat-

tarna till nya angrepp mot sina politiska fiender. De
fördes dertill också af ett annat, förut påpekadt skäl,

näml. af beslutet att nedtysta och om möjligt till-

intetgöra hela Mösspartiet. Vi halva, sett de rätte-

gångar och förföljelser, genom hvilka de undansköto

eller nedtystade motpartiets ädlaste personligheter, en

Bonde, Bielke och Akerhielm, samt dess verksamma-

1) Hela den åsyftade latinska versens innehåll är: Berget vill

framföda ett barn, men det blir blott en råtta.
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ste haiidtlangare Hedman och Springer. Nu gällde

det att utsträcka förföljelserna äfven till ett stort

antal andra motståndare, och vi veta, att det var

just för sådant syftemål, som man genomdrifvit den

s. k nya dalkarls-kommissjonen. Alltså! att bestyrka

sammansvärjnings-ryktet, och att alldeles krossa Mös-

sorna, se der drifTjedrarne till den rad af nya rätte-

gångar, som nu af Hattpartiet anställdes!

V^id dessa rättegångar förtjenar anmärkas, att

man som utgångspunkter iör dem icke begagnade

någon bland de anklagelser, som i Juli månad samma
år framlockades, men straxt genom försegling för-

hemligades M Man lät dessa tvärtom qvarligga un-

der sina omslag och signet, och i sitt mörker, för

att oaktadt all sin obetydlighet kunna som okända

storheter, som hotande spöken, begagnas till upp-

skrämmande af både Mössorna och allmänheten, och

man tillgrep i stället några andra företeelser. Bland

dessa vilja vi här i korthet beskrifva några de för-

nämsta, visserligen också de af föga betydenhet; men
just derigenom högt talande vittnen om brist på verk-

liga och bättre skäl, och om det sätt, hvarpå Hatt-

partiet fullföljde sin plan att genom ett slags skräck-

välde qväfva hvarje motstånd. Dessa förföljelser och

rättegångar började under slutet af riksdagen 1747

och fortforo sedermera någon tid bortåt. Palmstierna,

hvilken mer och mer vann det unga hofvets förtro-

ende, var den, som förnämligast ledde och pådref

åtgerderna.

Först fästa vi oss då vid angreppet mot Rutger

Fuchs. Denne hade vid flere tillfällen visat tillgif-

venhet för Mösspartiet. Han blef nu derföre be-

straffad genom en rättegång, ur hvilken vi anföra de

förnämsta anklagelse-punkterna och hans derpå af-

gifna svar. Det anmärktes, att han såsom öfverståt-

hållare visat partisk eftergifvenhet mot Springer; eme-

') Sid. 158.
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dan denne hade under rättegången fått vid något till-

lälle åka i vagn i stället för på kärra. Fuchs sva-

rade, att Springer var vid det tillfället sjuk och fick

derföre begagna nämnde beqvämlighet. — Det an-

märktes, att sedan Karl Emil Lewenhaupt blifvit från

sin tillämnade flykt återförd till fängelset, hade Fuchs
underkastat honom den onödiga förnedringen och plå-

gan af black om fötterna och ej heller unnat honom
mer än en dags tid lör att bereda sig till döden, och

att Fuchs derigenom bragt honom i äfventyr att för-

lora sin eviga salighet. Fuchs svarade, att Lewen-
haupt redan förut haft flere veckors beredelsetid, att

Fuchs sjelf en gång åt honom utverkat en sådan, att

Fuchs äfven sista gången önskat något dylikt; men
måst lyda regeringens befallning, hvilken äfven blifvit

dåvarande Hemliga Utskott meddelad, och att, hvad

blackens påsättande anginge, vore sådant brukligt med
hvarje lifdömd fånge, som visat benägenhet för rym-
ning, och att under bondeståndets och den stora all-

mänhetens dåvarande förbittring mot Lewenhaupt
skulle hvarje skoning eller dröjsmål retat sinnena och

måhända föranledt oroligheter, hvilken sistnämnde upp-

gift också af Hatten Faggot bestyrktes *). Mot dessa

skäl och mot en person så allmänt aktad som Rutger

Fuchs, och med anklagelser af så klen beskaffenhet,

vågade man icke gå längre, utan nöjde sig med att

ådömma honom en varning. Vi kunna härvid icke

lemna oanmärkt, att denna mot Fuchs rigtade ankla-

gelse för hårdhet mot Lewenhaupt kom från med-
lemmar af det parti, hvars ledare voro just de, som
för att rädda sig sjelfva, lemnat den olycklige man-
nen till ett hjelplöst offer för motsidans raseri.

Äfven general Diiring hade gynnat Mösspartiet

och derjemnte till en tid understödt danska tronföljare-

förslaget. Ar 1748 ville konung Fredrik nämna ho-

') Fersen, sid. 154, beskrifver sinnesstämuingen med alldeles

motsatta färger.
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nom till fältmarskalk; men Hattarna satte sig dere-

mot med så oböjlig envishet och skaffade Diiring så

många ledsamheter, att denne tänkte på att öfver-

gifva Sverge. Elisabet erbjöd honom fristad i Ryss-

land; men han afböjde förslaget, viljande häldie be-

gifva sig till Danmark. Han beslöt dock till sist att

stanna i Sverge, hvarest han ock 1751 blef till ofvan-

nämnde värdighet upphöjd.

At Lantingshausen, sin anhängare af gammalt,

och hvilken äfven sökt förmå konung Fredrik nedlägga

regeringen, hade Hattarna redan förut skaflat tittel

af general-major i svenska hären, ehuru han förut

tjenstgjort nästan endast i den franska. Ar 1748
ville de likaledes skafTa honom ett eget svenskt rege-

mente. Flere försök gjordes, men Fredrik vägrade.

Striden blef ytterst häftig, Palmstierna, af en sjuk-

dom i foten hindrad från att kunna gå, lät bära sig

upp i rådet för att deltaga i striderna, och mellan

konungen och Ehrenpreus blef ordvexlingen så skarp,

att den förre kallade den sednare en påflugen herre, en

åsna (7) och tillika försäkrade sig skola visa, att han
sjelf ännu vore hvarken död eller afsatt^). Oaktadt
alla Hattarnas bemödanden gaf han dock regementet,

icke åt Lantingshausen, utan åt en öfverste Adler-

stråie, hvilken tjenstgjort bland Karl den tolftes lif-

drabanter och deltagit i många farliga vapenbragder,

t. ex. slagen vid Klissow, Fraustadt, Holofzin och
Pultava, samt i försvaret af Stralsund m. m. Hat-
tarna förbittrades och anklagade Adlerstråle, såsom
den der gynnat danskarnas kronprins och dalkarlarnas

uppror. Förnämsta beviset derföre var dock ingenting

annat, än att han 1743 kom i de sednares sällskap

till Stockholm. Snart ådagalades ock, att han, lik-

som flere andra ämbetsmän, blifvit mot sin vilja och
under bevakning medförd på detta tåg, och att han
iakttagit första möjliga tillfälle att skilja sig från upp-

) Kassels arkiv. Gehebes och Benninffs bref Nov. 1748.
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rorssvärmen. Någon annan tillvitelse kunde icke gö-

ras, och Adlerstråle blef frikänd.

En prolessor Bildstein hade under ett i Lund
hållet högtidligt tal yttrat några berömmando ord öfver

dåvarande konung Fredrik den lemte i Danmark, hvil-

ken rsyss förut varit Adolf Fredriks medtäflare om
svenska tronföljden. Man ville finna detta beröm
opassande, anstötligt, om ej något värre i). Bildstein

blef kallad till Stockholm och till kansliförhör. Som
ursäkt förklarade han sig hafva hållit detta tal utan

tillräcklig förberedelse, hvariöre han ock slutligen slapp

undan med en skrapa.

Allvarsammare blef saken for den ryktbare språk-

forskaren, professorn i Uppsala, Johan Ihre, hvilken

gjort sig känd som anhängare af Mösspartiet, och

utgifvit nere disputationer af politiskt innehåll. En
sådan från 1743 handlade om dalkarlarnas upplopp.

Den angick visserligen de rörelser, som föreföllo un-

der konung Sigismunds tid; men man ville i densamma
finna några anspelningar också på det nu 1743 in-

träffade upproret, och anspelningar, som icke voro

till fördel för Hattarna. År 1744 utgaf han en

disputation om Kungliga tronafsägelser, och det nästan

samtidigt med de begynnande försöken att förmå ko-

nung Fredrik till ett sådant steg. Vintern 1747 och

när kansler öfver Uppsala akademi skulle väljas, rö-

stade han icke på Adolf Fredrik, utan på Akerhielm.

Samma år, och under det man allmänt omtalade, huru

Elisabet som villkor för fred och vänskap begärde

Tessins utlemnande eller afsältning; just då försvarade

Ihre en disputation: Om straff öfver de osln/ldiga'^),

i hvilken framställdes den läran, att, när statens, det

helas välfärd kräfde ett sådant offer, borde den en-

1) Detta beröm lärer hafva varit inre och egentliga orsaken

till hans anklagande; ehuru inför allmänheten andra skäl upp-

gåfvos.

2) Be poena innocenium. Den skall, saga några, hafva varit

sammanskrifven af respondenten Gran.
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skilde medborgaren lemna sig dertili, och man tolkade

meningen vara den, att, emedan i Sverges dåvarande

betryck Ryssland så fordrade, borde Tessin utlemnas

eller afsättas, häldst till följe af eget och frivilligt an-

bud; men i annat fall med tvång, och af staten. Sat-

sen väckte mycket uppseende, mycket klander, samt
föranledde en rättegång inför kanslistyrelsen. Men
emedan Tessin, hvilken troddes vara af Ihre påpekad,

tjenstgjorde som ordförande i besagde domstol, ned-

skref professorn en ny disputation om rätligheten att

vara domare i egen sak. Den förböds väl, men ut-

kom två år derefter fast under annan tittel. Rätte-

gången drogs pä tiden. Andtligen eller 3^ år och

sedan Tessin råkat i onåd, föll utslaget, enligt hvilket

Ihre måste i böter utbetala 700 d. s. m., hvilka an-

slogos till skolverket i Lappland.

Wrarigel, hvilken verkligen deltog i dalkarls-upp-

roret 17431), satt ännu som fånge på Warber!.'s slott.

Det säges, att man lofvat honom vissa belöningar samt
fullkomlig tystlåtenhet, ifall han upptäckte några om-
ständigheter, med stöd af hvilka Ronde och Rielke

kunde anklagas. Han försäkrade sig icke halva några

dylika att meddela, och fick sitta i langelset qvar,

tills han andtligen 1751 derifrån befriades.

Gustaf Lagerhielm och Wilhelm Skogh, tvänne

officerare troligen vid Nerikes och Wermlands rege-

mente, blefvo af en Ture Gyllenspets och af krono-

betjeningen anklagade, såsom de der talat illa om
Adolf Fredrik, om Lovisa Ulrika och om Hattpar-

tiet. Rörande förfarandet mot dem, kringlupo åt-

skilliga sägner t. ex., att de vid häktandet oförmo-
dadt rycktes ur sina sängar, att de utan gilltiga

skäl belades med bojor och insattes i hårdare fängelse,

hvilket allt väckte så mycket deltagande, att på riddar-

huset några medel sammanskötos åt Skogh, som var

i torftiga omständisheter. Löwenhielm sökte väl i

') 36. 94, 107.
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åtskilligt försvara rättegångs-sättet; men sista utslaget

blef, att Lagerhielm och Skogh frikändes, och att den

sednare fick ur statskassan en ersättning af 4000
d. s.; — och att deras anklagare dömdes till afbön

och till fängelse på vatten och bröd.

En kyrkoherde Pacchalenius i Wånå i Tawast-

land åtnjöt af sin omgifning mycket anseende, men
hade vid något tillfälle låtit förstå, att ryssarna kunde
när som häldst intaga Finnland, och förmodligen var

han, liksom de flesta landets innevånare, ovänligt

stämd mot Hattarna. Han blef nu, några säga af

Browallius andra af en okänd person, angifven såsom
den der hade med en sin i Ryssland boende broder

underhållit förrädisk brelvexling, hvarpå han häktades,

lades i jern och lagfördes. Det blef då visserligen

ådagalaggdt, att han bedt sina vänner uppbränna åt-

skilliga dem tillsända skrifvelser; men något vigtigare

anklagelse-skäl kunde ej mot honom uppletas, och till

den misstänkta brelvexlingen i Ryssland nekade han

bestämdt. Man ville då bevisa dess tillvaro och före-

tedde i sådan afsigt några postlistor från Tavastehus;

men han skall hafva lyckats ådagalägga, att dessa voro

förfalskade. Sedermera framfördes en person, som
intygade sig hafva på Wånå prestgård sett en mot
Sverge fiendtlig ryssk brefvexling samt många der-

städes under golfvet dolda gevär. Men vid närmare

ransakning erkände angifvaren dessa sina berättel-

ser osannfärdiga och med hot framtvimgna, och

Pacchalenius blef slutligen af Åbo hofrätt frikänd.

Rådet i Stockholm höll honom likväl och till följe af

några sina enskilda misstankar fängslad ännu 1750

d. v. s. på tredje året. Han blef väl slutligen hem-
iörlofvad; men sökte (örgäfves upprättelse, tills de

mot Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika uppretade 1756

års ständer gåfvo honom sitt förord, hvarpå han några

år derefter erhöll ett nytt pastorat.

En Ulfeld-Ridderschantz var invecklad i misstänkta

förbindelser med hofvet i Köpenhamn. Han kunde
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väl icke om något brott öfverbevisas; men blef kallad

till Stockholm och varnad samt befalld att någon tid

stanna i Södermanland, på det han icke, återvänd till

Skåne, skulle frestas till nya förbindelser med det

närbelägna Danmark.
Rysska sändebudet Panin hade i sin sold en per-

son vid namn Hök, hvilken under riksdagen och som
bondeståndets notarie stått vid Olof Håkanssons sida,

och danska sändebudet hade likaledes begagnat en vid

slottsbyggnaden anställd bokhållare vid namn Hool,

hvilka båda personer sedermera och enligt sina sold-

gifvares uppdrag sökte under resor i landsorten upp-

reta menigheterna. Men genom en hop utliggare i

motsatt rigtning upptäckte franska sändebudet och

angaf förhållandet, hvarefter Hoof blef insatt på Bohus
fästning; men Hök lyckades rymma till utlandet; kan-

ske, mente ryktet, lät man honom med flit komma
undan; ty han hade förut tjenstgjort som handtlangare

äfven åt Hattpartiet, hvars ledare följaktligen befarade,

att han, kommen i trångmål, kunde yppa några för

dem sjelfva kinkiga omständigheter. Också flere an-

dra obetydliga personer uppsökte danska sändebudet

och erbödo sig till dylik tjenstgörning; dock, som det

tyckes, mer med afsigt att locka sig till penninge-

understöd, än med förmåga att någonting i verklig-

heten uträtta.

Vi hafva sett, huru, när fråga blef om verklig-

heter, det rådande partiets anklagelser mot Mössorna
voro i sig sjelfva mycket obetydliga och dertill ofta

omöjliga att ens i sin obetydlighet bevisa. Men, frå-

gas det, månne ej verkliga brott, verkliga samman-
svärjningar mot tronföljden förefunnos, ehuru de icke

kunde framdragas eller ledas i bevis?

Betraktom frågan och omständigheterna! Säkert

är, att ett häftigt och allmänt missnöje med tronföl-

jare-paret förefanns. Troligt är ock, att rysska re-

geringen, och i synnerhrt Bestuschew och KorfT, icke

ogerna velat anstifta en dylik sammansvärjning, om
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icke just for att omintetgöra Adolf Fredriks tronföljd,

åtminstone icke ännn. dock för att splittra och för-

svaga Sverge sjelft och för att skrämma och tvinga

det och Adolf Fredrik till lydigt vasallskap under

Ryssland. Troligt är ock, att Elisabet, uppretad öfver

Adolf Fredriks fortfarande motstånd, har stundtals

hyst och kanske uttalat några afsättningstankar. Tro-

ligt är ock, att Danmark ej ogerna sett de mot Adolf

Fredrik förehafda stämplingarna såsom förberedelse

till återupptagande af unions-förslaget. Troligt är ock,

att några Mösspartiets medlemmar, dels egennyttiga

lycksökare, dels upphetsade brushufvud, velat låna

sig till bilräde vid företaget, likaså att dylika planer

flere gånger varit omtalade, varit framkastade. Allt

detta är troligt, ganska troligt.

Men otroligt och af många skäl ganska otroligt

är ock, att i verkligheten någon sådan sammansvärj-

ning, någon sådan ordnad plan förefunnits; otroligt

redan af den orsak, att Rvssland ej gerna kunde på

fullt allvar vilja afsätta Adolf Fredrik, hvilkens undan-

trängande möjligtvis kunde bereda rum för danska

konungen och lör en ny nordisk union; — otroligt

också derföre, att, om en dylik ordnad sammansvärj-

ning förefunnits, hade den tvifvelsutan blifvit upptäckt

och till sina personer och förslag närmare åtminstone

utpekad af Hattpartiet, hvilket, efter hvad vi sett,

sökte med outtröttlig ifver göra sådana upptäckter,

och skulle af dem hemtat stora fördelar. Men vår

berättelse har ådagalaggt, huru Hattarnas beskyllnin-

gar aldrig kunde i denna sjelfva hufvudfrågan komma
till några enskilda bestämda uppgifter. Det är väl

sannt, att inom allmänna tänkesättet förefunnos en

mängd frön till blifvande uppror, och nu beskrifna

företeelser utgjorde dessas öfver allt mer eller mindre

uppskjutande broddar. Men längre kom det ej, och

längre kunde det ej heller komma, också till följe af

ett annat redan förut påpekadt förhållande, vi mena

det till Ryssland. 1 följd af dåvarande tidsomständig-



189

heter hade näml. de fredliga åsigter, som Mösspartiet

hyste och som rysska regeringen åtminstone låtsade

hysa, ställt dem båda så nära h varandra, att den lör-

hathghet, som i svenskarnas ögon hvilade öfver allt.

hvad rysskt var, kastade en mörk skugga också öfver

Mösspartiet; en skugga, som skrämde flere dettas med-

lemmar till tystnad, till overksamhet, eller till affall.

Redan denna omständighet måste förringa Mössornas

antal, försvaga deras mod, förlama deras verksamhet.

Otroligt är ock, att ^så ädelsinnade män som Bonde.

Bielke, Lagerberg, Akerhielm och Anton Wrangel

velat ingå i en dylik sammansvärjning, velat sjelfva bryta

och locka sina medundersåtare att bryta sin gemen-
samma och högtidligt aflaggda trohets-ed mot Adolf

Fredrik; — än mindre, att de velat göra det till för-

del för någon ny af Ryssland eller Danmark föresla-

gen furste och nästan på befallning af den öfvermo-

dige KorfT. Lika otroligt är ock, att man kunnat

med förbigående af nyssnämnde herrar uppgöra eller

ens försöka att uppgöra en sådan större samman-
svärjning. Slutligen bör ock anmärkas, att, ehuru de

samtida utrikes-ministrarnas bref från Stockholm äro

fyllda med beskrifningar om dessa anklagelser och

dessa rättegångar, så hafva vi likväl aldrig, icke ens

i de preussiska eller fransyska sändebudens skrifvel-

ser, funnit någon bestämdare uppgift om samman-
svärjningens ledare och planer, utan blotta återljud af

de i allmänna och obestämda ordalag utropade ankla-

gelserna ; men deremot och icke sällan den gissnin-

gen, det påståendet, att det i verkligheten icke fanns

någon sådan sammansvärjning; — detta allt dock rö-

rande förhållandet 1746 och 1747. Sedermera tyckes

frågan hafva ingått i ett nytt utvecklings-skede.

Hvad serskildt angår Mösspartiets ofvannämnde
mest framstående herrar, så tyckas de hafva i all-

mänhet varit ledda af den åsigtcn, att fortsatt oenig-

het och fortsatta partistrider skulle än mer försvaga

fäderneslandet och leda till ett än mera tungt och
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nesligt beroende af främmande magter. Besagde

herrar trodde följaktligen, att de och deras vänner

icke kunde göra något bättre än att med tystnad och

tålamod underkasta sig omständigheterna. Oaktadt

missnöjet och upprorsandan voro inom de undre lagren

af Mösspartiet ganska starka, sågos fördenskull dess

högre stående medlemmar hålla sig orörliga, tysta,

undergifna. Ryssland gjorde väl 1749 ett försök att

omigen framlocka Akerhielm på stridsfältet, men få-

fängt. Man säger ock, att det ville förmå Höpken
att öfvergå till Mösspartiet samt åtaga sig dess åter-

uppväckande och ledning: men detta förslag, om det

verkligen framställdes, vann ingen framgång.

Och det kunde svårligen vinna någon sådan. Mas-
san af Mösspartiet såg, huru den blifvit öfvergifven af

sina utmärktaste personligheter, huru ett stort antal

dess öfriga medlemmar blifvit för några ord af miss-

nöje angripna och förföljda, och huru hela partiet

misstänktes för hemliga förbindelser med de hatade

ryssarna. Tillika berättades, huru Hemliga Utskottet

hade 1747 anslagit en summa penningar till under-

hållande af spioner, som skulle genomkorsa landet,

och man misstänkte sådana biafsigter också under

de ämbetsresor, justitie-kansfern Löwenhielm samtidigt

anställde. Den skara lycksökare, som fanns bland

Mössorna liksom bland alla partier, insåg fördenskull,

att, om lyckan skulle sökas, kunde det hädanefter

med framgång ske endast hos den rådande samman-
sättningen af Hattpartiet och det unga hofvet, hvilket

sednare snart skulle från tronens höjd kunna rikligt be-

löna sina anhängare. Många rättade sig derefter, och åsy-

nen af dessas hopade öfvergångar till andra sidan och

fruktan för deras angifvelser mot fordna förtrogna

vänner gjorde Mösspartiet återstående medlemmar än

mer nedslagna och hopplösa, och bidrog så till full-

ändandet af det skräckvälde, under hvilket Mösspartiet

efter 1747 nedsjönk i tystnad och overksamhet i).

') Danska, franska, sax., öster r. min. br. — Rid dar-
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TJUGONDENIONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1746-1747.

TESSIN BLIFVER KANSLI-PRESIDENT.

Under Karl Gyllenborgs sista och långvariga sjuk-

dom, hade Tessin förestått iianshpresident-sysslan, och

han fortfor dermed också efter Gyllenborgs död. Denna

inträffade i Dec. 1746; och de ilesta togo för afgjordt,

att Tessin skulle blifva efterträdaren. Vi veta dock,

att han hade afundsmän och fiender, och att Ryss-

land med häftighet fordrade hans aflägsnande. Många
befarade fördenskull, att hans utnämning till en så

vigtig plats skulle alltför mycket stöta Elisabet för

hiifvudet, och i några kretsar föreslogs att i stället taga

Cedercreutz,^ eller Ehrenpreus, eller Höpken, eller Lö-

wen, eller Akerhielm. Men Tessin var en så lysande

personlighet, att han i mängdens ögon fördunklade alla

sina medtäflare, och just den omständigheten, att han

förföljdes af Ryssland, bidrog till hans seger. Många,

äfven bland Mössorna, uppträdde till hans försvar;

just derföre, att detta var på samma gång ett försvar

lör Sverges heder och oberoende. Sjelfva bondestån-

det fordrade, att Ryssland skulle bevisa sina ankla-

gelser, eljest kunde på dem intet afseende fästas.

Tessin sjelf tog saken på följande sätt. Han
förklarade väl rysska beskyllningarna ogrundade och

begärde sträng undersökning; men han förklarade tillika,

att han icke skulle på något villkor mottaga kansli-

president-sysslan ; ty han ämnade icke lägga sill huf-

vud på stupstocken, och han ville t. o. m. genast afsäga

sig den tillsvidare-befattning, han med samma ämbete

innehaft. På hofvets och de fyra ståndens begäran

fortfor han likväl att dess göromål dock blott för till-

fället bestrida. Detta allt skedde jultiden 1746.

hus-ark. Adelns protok. Uppsala. Nord. saml. Riksark.
Hemliga Utskottets prot. Kassels arkiv. Gehebes och Ben-

nings bref.
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Vintern 1747 blef i många exemplar utspridd en

smygskrift, som troddes författad af en Erik Wran-
gel, kanske Mössan och skalden Erik Wrangei, hvil-

ken 1739 blifvit riksråd, men 1743 samma syssla fri-

villiat nedlaggt eller af hans son. Uppsatsen inne-

höll så många och svåra anklagelser mot Tessin.

att denne ansåg sig böra ingå i formligt försvar mot
så detta som andra likartade angrepp. Detta försvar

hade nu kunnat ske på vanligt sätt och genom att

helt enkelt låta till utskott eller ständer inlemna en

för sådant ändamål uppsatt skrift; men i dess ställe

lät Tessill ordna följande uppträde. Alla fyra stånden

sammanträdde, hvarpå Tessin begaf sig till deras sam-
lingsrum, och blef der vid ankomsten af två grefvar,

två biskopar, två borgare och två bönder mottagen

och införd i salen och till plats bredvid landtmarskal-

ken. Härifrån höll han nu till riksförsamlingen ett

tal, hvaruti han under starkt sjelfberöm försvarade

sitt uppförande och klagade öfver ovännernas förföl-

jelse samt anhöll om noggrann undersökning och till

sist aflenmade en uppsats, som innehöll omständligare

förklaringar. Efter några artiL-a ord af landtmarskal-

ken blef Tessin på samma högtidliga sätt beledsagad

ur salen, och man lat sedermera trycka och utdela

de tal, som vid tillfället blifvit hållna. Det hela var

nära nog, som hade en kunglig person hedrat stän-

derna med sitt besök, och som dessa varit kallade

för att afhöra hans trontal, innan hans proposition,

denna gång försvarsskriften, åt dem aflemnades.

Ständerna uppdrogo nu åt Hemliga Utskottet den

undersökning, Tessin begärt. Vid samma tid sågos

väl ett par nya mot houom rigtade smygskrifter, af

ett bittert, ofta ilsket, men stundom qvickt innehåll,

och en bland dem, upptagande flere ark, genomhäck-

lade med skärpa hela hans försvarsskrift. Men ut-

skottets formliga undersökning utföll så, att Tessin

blef frikänd och mycket berömd. Utskottet förklarade

t. o. m. alt e/lerverlden skulle erkänna, det Tessin
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städse föfjt den oskrymtade sanningens och oväldiga

rättvisans kraf. I ungefär samma omdöme instämde

äfven ständerna, och båda dessa myndigheter uttalade

sin önskan, det han måtte icke blott fortfarande vårda,

utan ock för beständigt öfvertaga kanslipresident-syss-

lan. Detta föreföll våren och sommaren 1747.

Men nu som förut vägrade Tessin att till-

träda ifrågavarande ämbete. Om bevekelse-grunderna

hördes mänga förklaringar, mänga gissningar. Han
sjeif sade: jag vill e/, att för min persons och befor-

drans skull milt fädernesland skall blottställas för fa-

rorna af ett krig mot Ryssland; och denna förklaring

blef som den enda verkliga antagen af Lovisa Ulrika

och af många andra. De preussiska sändebuden, både

Finckenstein och Rhode, trodde dock, att orsaken der-

jemnte var till någon del brist pä mod, på kraft och

på arbetslust, och tillika en otidig finkänslighet^). Saxi-

ska sändebudet uttalade redan våren 1747 den giss-

ningen, att Tessin, säker på sin och sitt partis magi
öfver både utskott och ständer, ville framkalla några

för sig smickrande uppträden, den begärda undersök-

ningen, den motsedda frikännelsen, de tnotsedda bönerna

att öfvertaga sysslan och de motsedda anbuden af ökad

lön, och sådan var äfven mänga andras öfvertygelse -).

Somliga påstodo derempt, att han ville afvakta ut-

gången af anfallet mot Akerhielm, och att, om denne

stannat vid rådsbordet, skulle Tessin icke vågat intaga

kanslipresident-stolen. Ovissa om hans afsigt, började

emellertid många äfven bland partivännerna blifva oro-

liga, blifva villsna och derföre kasta sina blickar skifte-

vis på Löwen, Höpken eller Cedercreutz, utan att

dock kunna fästa sig vid någondera. Ändtligen led

Akerhielms rättegäng till slut, och man förutsåg hans

snart inträffande afgång. Nu och, som det hette, på böner

') Delicatesse malplacée.

2) Walpole i sina Mem. of George, 2., sid. 239, säger, att

Tessin låtsade vilja resignera, men ville stanna qvar, och att han

sökte genom sina utliggare förbereda detta sitt qvarstannande.

Fryxells Ber. XXXVII. 13
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af Palnistierna, Hårleman, Browalliiis ni. fl. lofvade

Tessin mottaga sysslan. Hemliga Utskottet föreslog

då, att han skulle till densamma utnämnas och

med ökad aflöning, och detta förslag hlef af riddar-

huset med handklappningar mottaget och af de andra

stånden bifallet, hvarpå utnämningen genast följde.

Till rådsbiträde vid kansli-göromålen, sådant som DU-

ben och Bonde varit åt Arvid Horn, ansågs väl Höp-

ken skickligast; men Tessin valde Ekeblad, som man
trodde, af fruktan, att i den förres utmärktare och

ärelystnare personlighet fä sig en skarpare granskare,

en farligare medtäflare vid sidan. Man har trott, att

detta val bidrog till det mindre goda förhållande, hvari

Tessin och Höpken sedermera till hvarandra kommo\).

Det var i December 1747 som under Hattarnas

ledning Svea rikes ständer, såsom bevis på förtroende

och välvilja öfvertalade Tessin att blifva kansli-presi-

dent och dervid tilldömde honom en betydligt högre

lön än den, hans företrädare vanligen åtnjutit.

Just i samma dagar sågos, under samma ledning,

samma ständer såsom bevis på misstroende och ovilja

bortdrifva Akerhielm ur rådkammaren och fråndöma

honom den pensjon, som åt afskedstagare vanligen

beviljades '-).

TRETTIONDE KAPITLET.

PLANER TILL KONUNGAMAGTENS FRAMTIDA UTVID-
GANDE, UPPGJORDA VID SLUTET AF RIKS-

DAGEN 1747.

Vi minnas, huru man under våren och somma-

ren detta år förehade åtskilliga planer att aflägsna

') Tessins stora förtjenster om vetenskaper och konster höra

till hans enskilda lefnadsteckning.

-) Danska, franska, preuss., sax. och österr. min. br.

Berlin. Königliche Haus-archiv. Lovisa Ulrikas bref till konun-
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konung Fredrik och att utvidga efterträdarens, Adolf

Fredriks magt; — men ock, huru man beslöt att åt-

minstone tillsvidare uppskjuta så det ena som andra

försöket. Nu i December 1747 och vid riksdagens slut

blef dock om det framtida utförandet en närmare
öfverenskommelse träffad mellan några Hatt- och tron-

följare-partiets förnämsta ledare. Planen, hvilken lik-

väl hölls mycket hemlig, tycks hafva varit följande.

Förslaget om Fredriks afsägelse eller afsättning

öfvergafs, och man beslöt att i stället invänta hans

frånfälle, hvilket ej kunde vara långt borta. Också
förslaget om konungamagtens utvidgning blef upp-

skjutet till samma tidpunkt; men skulle dä genom-
drifvas samtidigt med Adolf Fredriks uppstigande på
tronen. För en dylik statshvälfning ansågs likväl stän-

dernas närvaro kunna möjligtvis blifva hinderlig, hvar-

före man beslöt att så länge möjligt uppskjuta sam-
mankallandet af nästa riksdag. Ifall, som troligt var,

konungens död inträffade under mellantiden, borde

Adolf Fredrik genast och utan några omständigheter

tillträda regeringen och i samma fart äfven tillrycka

sig och börja utöfva en ökad regent-magt. Sedan
han någon tid hade på sådant sätt fört styrelsen och

hunnit stadga sitt välde, skulle, när riksdag längre

fram sammanträdde, ständerna troligtvis lätt nog kuqna
förmås att gilla det, som skett, och således stadfästa

konungamagtens utvidgning. — Men, ifall något parti

reste sig mot statshvälfnings-försöket, borde man un-

der tagen anledning af preussiska förbundet tillkalla

de deri utlofvade hjelptropparna, och med dessas bi-

träde våldsamt qväfva motståndet och i samma vefva

på ett eller annat sätt undanrödja det motsatta par-

tiets förnämsta personer. — Detta tyckes hafva varit

planens rigtning och innehåll.

gen i Preussen. Uppsala. Nordiniana. Vetensk. akad. bibi-

Voltemats anekdotei'. Riks ar k. Sekreta Utskott, protok.
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För dess verkställande vidtogos flera förberedande

ätgerder. En deribland bestod i några punkter, hvilka

i riksdagsbeslutet infördes; och på hvilka vi fästa

läsarens uppmärksamhet, I afsigt att vinna allmänna

tänkesättet för tronföljare-paret, och att afskräcka

vedersakarne från allt klander och motstånd, in-

fördes å ena sidan mycket och högstämdt beröm
öfver prinsen och prinsessan, och å den andra,

varningar emot dem, som saklöst tadla och vrängt

uttyda riksdagarnas författningar och således förringa

öfverhetens höghet och ständernas fri- och rättigheter,

och man tillade, alt sådana personer skulle, som oro-

liga och skadliga samhällsmedlemmar lagligen straffas.— För beredande af tillfälle att vid Fredriks väntade

frånfälle kunna utan ständernas hörande och möjliga

motstånd genomdrifva statshvälfningen, beslöts enligt

förenämnde plan att, så långt görligt var, uppskjuta

nästa riksmöte. Lagliga föreskriften var väl, att sam-
manträda hvart tredje år och derföre denna gång sed-

nast i Januari 1750; men af nämnde skäl önskade

man uppskjuta mötet ända till 1753, d. v. s. i sex

år, för hvilket dröjsmål man ämnade som skäl före-

bara, att, emedan riksdagarna 1738, 1740 och 1742

följt så tätt pä hvarandra, borde man till insparande

af tid och kostnader denna gång öfversitta ett af stän-

dernas vanliga sammanträden. Man vågade dock ej ett

steg så djerft och så stort, utan nöjde sig med att i

riksdags-beslutet utsätta ständernas nästa samman-
träde till sednare delen af September 1751; det var

ändå 1 1 år efter den lagliga tiden ; och som skäl

omtalades, huru landet varit med riksdagar nog be-

sväradt och derföre behöfde hvila sig. Att icke stän-

derna borde före sistnämnde tid sammankallas, blef

till yttermera visso upprepadt tvä serskilda gånger

och den sista med uttrycklig önskan, att detta riks-

dags-uppskof måtte räcka »a/Zm minstn till September

1751, så angelägen var man om den saken, om detta

uppskof. — Äfven andra likartade tecken visade sig.
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Regeringsformen föreskref, atl ingen regent skulle upp-

stiga på tronen, innan han vid ständernas sam-
mankomst sin försäkran gifvit och sin ed gängit.

Denna vigtiga föreskrift blef i riksdagsbeslutet 1747

raed fullkomlig tystnad förbigången, och man lät stän-

derna i allmänhet och utan något sådant undantag

begära alt icke före slutet af September blifva sam-
mankallade, och till åtgerdens, lagbrottets, försvar sökte

man under hand utsprida den åsigt, att, emedan tron-

följare redan vore vald och efter afgifven försäkran

hyllad, så kunde han också genast bestiga tronen utan

att dertill behöfdes något ständernas sammankallande,

någon åt dem gifven konunga-försäkran. Det var tyd-

ligt, att man ville på detta sätt förskaffa sig tillfälle

att utan riksdags-strider och med så litet motstånd

som möjligt genomföra den åsyftade förändringen. —
Riksdagsordningen föreskref ytterligare, att, om det

inträffade någon oförmodelig händelse, på hvilken rikets

välfärd och ständernas frihet berodde, så borde riksdag

genast utskrifvas. Som en sådan händelse kunde väl

icke blott konungens frånfälle, utan ock ett angrepp

af utländsk fiende betraktas; men för att kringgå

äfven detta riksdags-skäl lät man genom riksdagsbe-

slutet öfverlemna åt konungen rättighet, att i händelse

af ett slikt anfall kunna utan ständernas sammankal-
lande vidtaga de mått, som till rikets välfärd pröfva-
des nödiga. — För vidtagande af sådana mått och

steg fordrades dock medel och gerder, och för dessas

erhållande fordrades bifall af sammankallade ständer.

Men för att kringgå också detta riksdags-skäl, lät man
i riksdags-beslutet inrycka den föreskriften, att riks-

dag icke skulle före den utsatta liden få utlysas, icke

ens vid olyckshändelsen af ett fiendtligl infall ; /y, hette

det, ständerna och h varje undersålare äro beredda

och skyldiga att opåminta till rikets värn och försvar

uppoffra allt. Orden inneburo ett slags berättigande

för konungen att, ständerna oätsporda, utskrifva de

gerder, han pröfvade nödiga, hvarjemnte utskottet gaf
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regeringen rättighet, att i olycklig och vidrig händelse

få i banken lyfta 1,500,000 d. s. m.i).

Detta riksdagsbeslut hade alltså: l:o uttryckligen

inskränkt, nästan tillintetgjort de enskilda medborg-

rårnas yttrande-rättighet ända derhän, att de förbö-

dos i tal sins emellan klandra sländernas beslut; 2:o

formligen och i öppen strid mot riksdags-ordningen

uppskjutit ständernas sammanträde If år öfver den

lagliga tiden; 3:o medelbarligon sökt skatTa tronfölja-

ren lägenhet att tillträda regeringen, innan motsva-

rande konunga-försäkran blifvit åt ständerna gifven;

4:o medelbarligon skaflat regenten ett slags rättighet

att, folkombuden oåtsporda, pålägga nya gerder. Här-

till kom 5:o, alt samma riksdagsbeslut äfven bidrog

till upphäfvande af ständernas rättighet att granska

regeringens s. k. ekonomiska stadgar, såsom framdeles

skall närmare beskrifvas. Dessa punkter innehöllo-

redan i sig sjelfva en icke obetydlig utvidgning af

regeringsmagten och en icke ovigtig förberedelse till

de nya åtgerder, man ämnade i samma rigtning vidtaga.

Man förutsåg, att utförandet af statshvälfningen

skulle föranleda missnöje, motstånd, måhända uppror.

1 sådan händelse ämnade man, som berättadt är, in-

kalla preussiska hjelptroppar och med deras biträde

qvälva motståndet. Måhända var just beräkningen på

detta understöd en hemlig, men kraftigt samverkande

orsak till den ifver, hvarmed man sökte genomdrifva

det preussiska förbundet.

En serskild och lika vigtig som ohygglig bestånds-

del i denna plan var att vid samma tillfälle låta på
olagligt sätt och genom ett slags lönnmord undanrödja

de förnämsta medlemmarna al Mösspartiet. Första

kända, dock ännu lösa hänsyftningen, till något dylikt

förekom några månader förut, när i Hemliga Utskot-

tet borgmästaren Boberg önskade, att utskottet måtte

få tillåtelse att förfara politice och att utan vanliga

') Andra säga 2 eller 3 millioner d.
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vidlyftigheter försäkra sig om de personer, som ära

misstänkta ; men varit så fina, att de omöjligen kunna
öfverbevisas, så länge man måste strängt hälla sig

efter rättegångs-ordningen^). Asigten blef för den

gången ogillad och förkastad, men vann under loppet

af sommaren och hösten mer och mer anhängare;

troligtvis äfven derföre, att partiet oupphörligen miss-

lyckades i sina bemödanden att, sä framt lagliga for-

mer skulle iakttagas, kunna enligt önskan komma ät

sitt motparti, och i synnerhet dess förnämsta person-

ligheter. Huru och genom hvem dessa blodiga äsigter

vidare utvecklades och utspriddes, det veta vi ej;

men mot slutet af November voro de af än flere

personer antagna. Ty den 28 November lät ständer-

nas kommissjon till Mindre Sekreta Deputationen af-

skicka ett protokolls-utdrag af följande märkliga inne-

håll. Fast våldsamma sjukdomstecken icke framträdf,

kan dock mycken sjukdom i en kropp förefinnas. Sä
är händelsen hiir i Sverge, Sedan kungörelsen af den

15 Juli har utskottet blifvit ytterligare stärkt i den öfver-

tygelsen, att en kedja af stämplingar mot tronföljden,

lagen, banken och friheten förefinnes inom vårt rike;

ehuru de stämplande illgerningsmännen icke kunna
vid sina brott med bevis bindas. Vårt fädernesland

sväfvar dock i stor fara, och vi vore ovärdiga, att

vistas på svensk jord, om vi åtskildes, innan vi sökt

betrygga vårt folk mot dessa tiådor och olyckor.

Bästa skyddet mot allt sådant borde väl vara lagen

och dess magt. Men vår rättegångsbalk, mer än an-
dra dylika, skyddar just missgerningsmannen, och så-

dant till den grad, att, ehuru brottet är klart och visst,

kunna dock ofta nog dess upphofsmän ingalunda lag-

ligen åikommas; och vår lag befinnes härutinnan all-

deles otillräcklig. Hvad medel kan då mot det onda
begagnas? Utskottet vill ingalunda tillgripa omilda,

än mindre olagliga åtgerder, men måste dock söka

') Sid. 150.
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förekomma den fäderneslandels olycka, hvarmed dylika

siämplingar hota. Efter dessa och dylika allmänna

talesätt slutade utdraget med de orden: vi vilja lefva

och dö som ärliga svenska män^).
Skritten var till ord och ordalag ganska väl hop-

satt, och derjemnte ganska slugt. l)er uttalades den
ena försatsen, alt fäderneslandet var genom hemliga

siämplingar i fara; och tillika den andra, alt dessa

siämplingar icke kunde hejdas och ej heller deras för-

derfliga verkningar förekommas, så länge man var
tvungen att iakttaga vanlig rättegångs-ordning. Men
den deraf framgående slutsatsen, att våldsamma och

mindre lagliga räddningsmedel måste tillgripas, denna

tanke blef ej uttalad, men dock hos läsaren väckt,

framlockad, framtvingad; och den blef inom kort

älven formligen uttalad. Några medlemmar af Hem-
liga Utskottet uppsatte ett förhållningsbref, en s. k.

instruktion för högste befälhafvaren öfver Sverges hela

krigsmagt, d. v. s. för Adolf Fredrik. Skriften tyckes

uppsatt inom någon utskottets underafdelning, vi veta

ej hvilken, kanske dess secretissimum, och af inne-

hållet känna vi endast 19:de §, hvilken är af följande

märkliga innehåll. / händelse vid kronprinsens upp-

trädande pä tronen något uppror bland allmogen yppas,

skall enligt regeringens föreskrift generalen oförlöfvadt

ditsända preussiska-) troppar och rörelsen med magi
och våld dämpa. Sällan tändes dock något sådant

uppror, utan alt män af anseende, adel eller andra

förmögna ståndspersoner, inverka pä allmogen. Men
ehuru man känner, både hvilka dessa anstiftare äro

och deras delaktighet i brottet, så veta de dock van-

ligtvis att, genom i förväg iakttagna försigtighetsmått

och sedermera genom slingringar och rättegångs-und-

flykler, ställa så till, alt de sjelfva och deras bofstycken

icke kunna i ljuset framdragas, och man får således

') Riksark. Riksens släuders kommissjons protokoll.

^) Märk preussiska! utländska, icke svenska!
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öppet hugg endast mot dem, som blifpit pä färsk ger-

ning gripna. »hördenskiiU och emedan för fädernes-

»landet och för hvar redlig svensk iindersätare nödigt

»är, att sådant ogräs utrensas och af vägen rödjes;

»alltså åligger det generalen en chef att, om ett sådant

»uppror hända skulle, och sedan han af kongl. rege-

nringen fått befallning om berörde kommendering till

i^hämmande deraf samt uppteckning på de personer,

»som efter inlupne berättelser befunnits vara dess upp-

nhofsmän, men i anseende till omsländigheterna ej kunna
ingripas och laga förhör underställas, i tysthet förmå
»befälhafvarna öfver de preussiska tropparna att åt

»några bland de officerare, till hvilka han hyser stör-

»sta förtroendet, gifva hemliga order att, på hvad sätt

»det ske må, låta vid det tillfälle taga bemälte upp-

»hofsmän afdaga, om de kunna öfverkommas; dock

»sålunda, att ingen får veta, att det genom de kom-
amenderade skett, eller blifvit anbefalldt.» — Stockholm

d. 14 Decemb. 1747. Skriften var undertecknad på
adelns vägnar af Nils Palmstierna, på presteståndets af

professor Browallius och på borgareståndets af Tomas
Plomgren M-

') Tillvaron af denna parngrnf bestyrkes af följande omstän-

digheter,

1:0. Den blef i bref under Juli månad 1749 af österrikiska

sändebudet i .Stockholm, Autivari, till hofvet i Wien inberättad och i

afskrift sänd: jemnte tillkännagifvande, att Autivari och rysska

sändebudet i Stockholm, Paniu, hade medelst dryga penninge-

summor skaffat sig afskrift af såväl deuna som några andra högst

vigtiga meu hemliga handlingar. (Se längre fram).

2:0. Bref frän saxiska sändebudet i Stockholm, Suhm, till

hofvet i Dresden, skrifna under året 1749, visa, att han hade af

Panin erhållit underrättelse, dock endast i allmänna ordalag, om
tillvaron af dylika planer.

3:0. Danska sändebudet i Stockholm, Wind, har i bref till

sitt hof redan den 4— 15 April 1749 inberättat, huru regeringen

öppnat sista riksdagens testamente och deri funnit fullmagt för

Adolf Fredrik att kommendera hären och vidtaga nödiga försvars-

anstalter. Samma Wind har straxt derefter, eller den 23 Maj

1 49 till Köpenhamn skickat ett utdrag ur bemälte 19:e §,
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Detta är allt, hvad man hittills för visso känner
om ifrågavarande plan; men detta enda är tillräckligt

för att visa rigtuingen af det hela och lynnet hos
dess uppfinnare. Hvilka dessa och deras gynnare

och den 30 Maj s. ä. en fullständig afskrift deraf, tagen, som det

heter, ur Sekreta Utskottets aekreta instruktion för generalen en

chef för arméen. Det är ur denna afskrift vårt ofvan-införda ut-

drag är gjordt. Wind sade, alt det var icke genom Panin, utan

på annan väg, han bekommit den vigtiga handlingen.

4:0. Paragrafens innehåll står icke i någon oförsonlig strid

mot lynnet hos de tre herrar, som derunder tecknat sina namn.
Palmstiernas lynne känna vi af gammalt. Professor Browallius,

vid denna riksdag Hattarnas förnämsta sakförare inom presteståndet,

var ingalunda samvetsgrann i valet af medel; och huru Plomgren
stundom förordade olagliga, t, o. m. blodiga åtgerder, hafva vi

redan tillförene sett. (35. 102).

5:0. Borgmästare Bobergs i Hemliga Utskottet d. 15 Juli

1747 fällda yttrande (sid. 159) och ständernas kommissjons nyss

(sid. 199) anförda protokolls-utdrag innehålla båda två en tanke-

gång, som nära öfverensstämmer med den i ofvanstående 19 §;
och utgöra äfven inhemska bevis på tillvaron af dylika planer.

6:0. Ett annat likartadt bevis förekommer i rådets justitie-

revisjonsprotok. den O April 1748. Höpken påstod, att det för
riket vore vådligt, ifall vid undersökningar om uppror en vanlig och

vidlyftig rättegångsordning skulle följas. Rådet hade förut gillat

tankegången, men uppskjutit verkställigheten. Nu fordrade Palm-
stierna, att grundsatsen borde genast användas mot de många ryktes-

månglare och orostiftare, som börjat uppröra Nerike, Östergötland

och Skåne. Men. tillades det, om man skall härvid nödgas noga

iakttaga lagens former, du torde det komma att heta: »Fiat justitia

et pereat regnum»! (Må rättvisan upprätthållas och riket falla!)

Till ordningens upprätthållande har en styrelse två medel, lag mot

den enskilde och troppar mot menigheten. Vid fara för uppror bör

derför regeringen använda visserligen lagliga, men tillika, och med
utelemnandet af benificia juris, skyndsamma och allvarsamraa både

ransakningar, domar och bestraffningar, dem ostyrigom och halsstar-

rigom till tygel.

7:0. Fastän ryktet om denna 19 § och dess innehåll var efter

1749 af ej få personer kändt, har dock svenska regeringen icke

upptagit, än mindre vederlaggt den blodiga beskyllningen, utan

iakttagit en betydelsefull tystnad.

A andra sidan bör märkas, att hessaren Gehebe misstänkte

hela denna 19:e § vara hopdiktad: ty, mente han, om ock Hem-
liga Utskottet hyst så omenskliga afsigter, så kunde man icke
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voro, kan ej bestämdt uppgifvas, men gissas, — dock

ännu blott gissas. Alltsammans hölls så hemligt, att

icke ens de främmande sändebuden kunde genom sina

besoldade spejare på länge erhålla den ringaste spaning

derom.

Genom denna åtgerd, detta beslut, hade nu Hatt-

och tronföljare-partiets ledare fått i handom ett sken-

bart lagligt bemyndigande till de våldsamma åtgerder,

man i händelse af behof ämnade tillgripa, och man
afbidade nu de kommande tider och tillfallen, vid hvilka

dess användning kunde komma i fråga.

TEETTIONDEFORSTÅ KAPITLET.

RIKSDAGEN 1746-1747.

RIKSDAGENS SLUT OCH PARTIBELÖNINGAR,

Ifrågavarande riksdag sysselsatte sig med flere

angelägenheter, rörande rikets förvaltning och försvar,

hvilka ämnen dock egentligen höra till berättelsen om
inrikes-styrelsen. De föremål, som för tillfället mest

ådrogo sig uppmärksamheten, voro likväl de här ofvan

beskrifna partistriderna. Vanligtvis uppgifvas Tessin

och Plomgren såsom de herrar, hvilka förnämligast

ledde tronföljare- och Hatt-partiets förenade åtgerder;

den förre dock undvikande alla våldsammare åtgerder,

och döljande sig inom höghetens strålglans och verkande

blott medelbart och genom andra; den sednare deremot

mer personligt och genom sin vältalande tunga och

sina välsmakande gästabud. Som den tredje och ej

minst verksamme framstod, såsom vi sett, Palmstierna.

tro, att konungen i Preussen eller någon hans general shulle vilja

åtaga sig ett sådant lönnmördare-uppdrag. Emellertid berättade

Gehebe, att två personer, och deribland en högt uppsatt man, för-

säknit honom om uppgiftens sanning, och att de med egna ögon

läst sjelfva den ifrågavarande skriften. (K as se Is arkiv. Gehebes

bref den 7—18 och den 19—30 April och den 23 Juni, 4 Juli 1749.
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Enligt vanan hade en myckenhet mutor blifvit

kringdelad, och Frankrikes utgifter för denna riksdag

stego till 870,256 d. k. m., d. v. s. ungefär 96,700
rdr rmt. De personer, åt hvilka man anförtrodde

medlen och deras fördelning, voro främst bland alla

Fredrik Gyllenborg, hvilken vid 45 serskilda tillfäl-

len mottog hoplaggdt 472,964, och dernäst Kierman
med 102,200 och Henrik Wrede med 66,700 och
Fabian Wrede med 35,492, allt d. k. m. Bland dem,
hvilka tyckas hafva blott för egen räkning uppburit

penningar, anträffas Brovtallius för 2,000, Löwenhielm
för 3,000, SchcfTer (troligen Ulrik) för 6,000, Tessin

för 10,000 och A. J. v. Höpken för 33,000, allt d. k. m.
Jag har, skref franska sändebudet i) om den sist-

nämnde, jag hur anscU af stor vigt att understödja

och vinna demia herre; emedan han troligtvis kommer
att spela en ganska stor roll-).

Att äfven på andra sidan mycket penningar ut-

delades är säkert; ehuru man icke känner några

enskilda personer eller summor. Men i rättegån-

garna mot Blackwell, Hedman och Springer kan

man se spåren efter slika mellanlöpare och höra

återljuden af slika klingande skäl. Om man kände

den sidans listor, skulle troligtvis preste- och bonde-

') Den 18 Februari 1747.

^) Bland franska min. bref finnes rörande dessa utbetalningar

en förteckning, af hvilken vi lemna nedanstående sammandrag,

som visar, huru stor summa hvarje person bekommit och i huru

många uttag. Borgareståndet 18,000, bondeståndet 1,000, Biörn-

berg^ 4,000, Erland Bromau 30,000, Browallius 2,000, Boberg

6,000, Faggot 6,000, Fredr. Gyllenborg i 45 uttag 472,964,

Höpken 33,000, Kierman, i 9 uttag 102^000, Löwenhielm 3,000,

Palmstierna ät Nordencrantz 6,000. Anders Plomgren i tre uttag

18,000, Tomas Plomgren i 2 uttag 12,000, presteståndet 1,000,

Ridderstad i 2 uttag f8,000, Scheffer 6,000, Stieiueld 4,000, Tessin

10,000, för Hemliga Utskottets testamente 12,000, Fabian Wrede
i 8 uttag 35,492, Henrik Wrede i 10 uttag 66,700, Urlander i

2 uttag 3,800.
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ståndens skuldregister framstå i föga vackrare gestalt

än här ofvan adelns och borgrarnas.

Till hviiken grad dessa utdelare och mottagare

voro ledda af sanslöst brusande partinit, eller af ärlig,

fast ensidig partiöfvertygelse, eller af oärlig och låg

egennytta, detta torde i många fall blifva svårt att

afgöra. Säkerligen funnos inom båda ligorna personer

af alla tre slagen. Uppträdet i sin helhet kastar öfver

många bland frihetstidens riksdagsmän en skugga, lika

mörk som den, hviiken vanställer mänga bland en-

våldstidens, och i synnerhet Karl den elftes riksråd.

Vid slutet af riksdagen efterlemnade Hemliga
Utskottet som vanligt ett testamente. Det gick vis-

serligen icke så långt som de förut omtalade hem-
liga uppsatserna; men tillerkände dock åt dels rege-

ringen dels Adolf Fredrik rättighet att börja krig, på-

lägga gerder och undvika riksdag. Det visade ock tillva-

ron af ett förbund, som lofvade åt Adolf Fredrik och

hans tronföljd Preussens beskydd; och åt Preussen
och dess schlesiska eröfringar, Sverges. Man ser deraf

ock, att tronföljareparet hade under riksdagen stått i

nära förbindelse med Hemliga Utskottet. Testamentet
aflemnades försegladt, och skulle endast i händelse af

någon rikets iråkade fara få öppnas i).

Den 14 December upplöstes riksdagen. Det let

vid afskeds-talen, sojn den vanligtvis eftergifvande, och

äfven nu emellanåt mycket smickrande Ungern Stern-

berg dock åter tagit något mod till sig. Han omtalade

' ) Beskrifniiigen om detta testamente ;ir heratad ur ett långt

bref af den 18 April 1749 från österrikiska sändebudet i Stockholm

Antivari till hofvet i "Wien. Vid detta bref hade ursprungligen

varit bifogadt hela testamentet i afskrift, men detta saknades år

1867. Testamentet var icke detsamma, som de skrifter, vi här

ofvan sid. 149 och sid. 200 omtalat; men tyckes hafva varit i samma
anda. Det lär varit uppsatt af Löwenhieim, Lillienberg, Ax. Sparre,

Wulfvenstierua, erkebiskop Benzelius, Troilius, Plomgren och Lang.

Att Frankrike för att fä det efter siu afsigt utbetalat 12,000 d.

kp. m. är på ett par ställen i raiaister-brefven omtaladt.
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näml. huru svenskarna borde äta svenskt bröd och bära

svenska kläder, och huru fäder^nas sparsamhet vore bästa

medlet till rikets upphjelpande, och huru för sådant

ändamål de efterdömen, som gåfves i palatsen, vore

mer verksamma än de föreskrifter, som lästes i lag-

boken : hvilka ord tydligen pekade på ostindiska och

levantiska handelskompanierna, som öfversvämmade

landet med främmande varor, och tillika på det unga

hofvet, som föregick med exemplet af ett lefnads-

sätt, mer kostsamt och lysande, än man förut varit

van vid. Ungern Sternberg yttrade ock, alt man borde

tillintetgöra den riksförderfliga missgunsten och visa

lika nåd mot alla trogna svenskar; en anmärkning,

hvilken äfvenledes pekade på det unga hofvets d. v. s. på

dess partiska val af gunstlingar. Dessa ord voro dock

det tillbakavikande Mösspartiets afskedsord. Rikdags-

beslutet deremot, lörestafvadt af Hattarna, innehöll

mycket beröm öfver det unga hofvet, öfver de båda

handelskompanierna och öfver det franskt-preussiska

förbundet och derjemnte stränga hotelser mot dem,

som drefvo principalats-läran, eller som tadlade rik-

sens ständers författningar i stället för att dem med
tystnad och lydno mottaga.

Alla så kallade ekonomiska författningar, som
regeringen mellan riksdagarne utfärdade, skulle af

näst sammanträdande ständer granskas, och, om de

blefve gillade, i riksdagsbeslutet införas, hvarefter de

först erhölle en för framtiden gällande kraft. Det var

på detta sätt, sam ständerna hade i regerings-formen

åt sig förbehållit och äfven under riksdagarna från

1719 t. o. m. 17391) utöfvat den ekonomiska lag-

stiftninsen. Men i riksdagsbeslutet 1741 blefvo sådana

') Ar 1727 hunno ständerna ej vederbörligen granska ifråga-

varande ekonomiska stadgar, utan uppsköto till nästa riksdag denna

åtgerd.
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författningar icke uppräknade, icke stadfästade; ty,

hette det, man liade ej haft tid att dem vederbörligen

granska. Skälet kunde låta höra sig i anseende till

de många och brådskande göromål, som föranleddes

af det just då utbrytande kriget. Men i nästa, i 1743

års riksdagsbeslut, blefvo de icke ens nämnda; man
gick dem under fullkomlig tystnad förbi, likasom deras

granskning aldrig varit af regeringsformen föreskrifven.

Möjligt är ock, att saken i någon mån hindrades af

dåtidens våldsamma och vådliga skakningar. Men ock-

så nu, 1747, blef samma tystnad iakttagen och denna

gång utan andra synliga orsaker, än de, som uppen-

barade sig i tystnadens vigtiga följder; — den ena,

att de ekonomiska och af många tadlade författningar,

som Hattregeringen under åren 1740— 1746 vidtagit,

blefvo undandragna den ständernas granskning, som
regerings-formen föreskref; — och den andra, att

ständernas lagliga rättighet till deltagande i den eko-

nomiska lagstiftningen blef genom dess upprepade ur-

aktlåtande mer och mer afskalTad; och detta till för-

del lör den rådande Hattregeringen och för dess be-

skyddares, det unga hofvets snart blifvande konunga-
magt. Det motsatta partiet var för tillfället så ned-

tryckt, att des^a åtgerder, ehuru uppenbart stridande

mot författningens både anda och bokstaf, icke rönte

något motstånd.

Det återstår att redogöra för de belöningar, som
Hattregeringen utdelade under eller straxt efter riks-

dagen och att sammanföra dem här på ett ställe, ehuru

några bland dem blifvit redan förut nämnda. Till riks-

råd befordrades Ekeblad, Höpken, Palmstierna, Stiern-

stedt och Fabian >Yrede; — till friherrlig värdighet

Broman, Ehrenpreus, Hårleman, Löwenhielm, Palm-
stierna och Rudensköld, dock äfven några utom partiet

stående personer, t. ex. Nolcken, Seth och Anton
Wrangel. Penningar, större eller mindre summor,
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blefvo på ett eller annat sätt anslagna åt Edv. Gar-

leson, Cronhiort, Ehrenpreus, Joh. (iyllenborg, A. J.

och K. F. Y- Höpken, Löwenhielm, T. Piomgren,

Rosen, Rydelius, Tessin m. fl., hvarjemnte ständerna till

betalande af iråkade skulder skänkte åt konungen
250,000, åt kronprinsen 200,000, åt kronprinsessan

150,000, och dessutom ät prins Gustaf 100,000, allt

plåtar 1). Befordringar blefvo dessutom utdelade främst

åt gylienborgska slägten; Gustaf hade blifvit lands-

höfding i Nyland redan 1746; Fredrik blef tittulerad

president 1747, och Henning Adolf jemnte Karl Otto

Hamilton tittulerad hofkansler samma är; Löwenhielm
blef justitie-kansler, Cronhiort tittulerad öfverste, Piom-
gren kommerseråd, Henrik Wrede landshöfding i Ka-

relen, lagman Lillienberg landshöfding i Abo och pro-

fessor Browallius biskop dersammastädes, och åt

åklagarne i rättegångarna mot Akerhielm och mot
Hedman gafs eller föreslogs hvar sin gyllene heders-

penning. Ostindiska och levantiska handelskompa-

nierna samt tullarrende-societeten upprätthöllos, hvilka

företag och bolag, mer eller mindre nyttiga för det

allmänna, ansågos vara mycket nyttiga, de förra för

många personer inom borgareståndet ; de sednare

dikaså inom riddarhusct.

Med dessa belöningar gick vanligtvis så till, att

de föreslogos af Hemliga Utskottet och derpå föror-

dades af ständerna och slutligen beviljades af rege-

ringen. Inom alla tre myndigheterna hade Hattpartiet

så betydlig öfvervigt, att det kunde förestafva både

förslag och beslut.

De hufvudanklagelser, med stöd af hvilka gyllen-

borgska partiet 1739 störtade hornska rådkammaren
voro två. Den ena bland dem bestod deri, att be-

sagde rådkammare hade, för att ej tredskas mot ko-

') Sax. min. br. den 28 Mars 1747. I statskont. dispositioner

för samma år finnas samma utgifter åt hofvet (utom den åt Lovisa

Ulrika) beräknade i d. s. ocii med jemnt dubbelt större sifferbelopp.
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nungen, medgifvit utfärdandet af två fullmagter på

vice-amirals namn, heder ocfi värdigfiet; ehuru lagen

sådana tittel-befordringar väl icke förbjudit, dock flere

gånger afstyrkt^). Nu 1747 såg man samma gyllen-

borgska eller Hattparti sjelft och till fördel för släg-

tingar och vänner tillåta sig många alldeles likartade

åtgerder; vi nämna blott, huru Fredrik Gyllenborg

nämndes till president och hans brorson Henning till

hofkansler och deras partivänner Cronhiort till öfverste

och Karl Otto Hamilton till hofkansler; men alla fyra

icke till syssla, utan blott till namn, heder och vär-

dighet.

Sättet för några bland dessa belöningar må när-

mare belysas.

Karl Gustaf Cronhiort liksom nästan alla office-

rare hade efter det stora krigets slut haft en gan-

ska långsam befordran'-). Han hade ock uppträdt

bland krigs-partiets häftigaste kämpar, och derjemnte

ifrigt talat för den s. k. adliga iritroppen; det ena

som det andra till tjenst åt Hattarna. Att han

i öfrigt bevisat sitt fädernesland några utmärktare

tjenster är oss obekant. Men på Hemliga Utskottets

förord år 1747, fick han, då för tiden blott en afske-

dad major, fullmagt på öfverste namn, heder och vär-

dighet och tillika en års-pensjon af 1500 d. s. m.

lilh passande beslällning kunde erhållas. Ar 1748

bekom han en af de då för första gången utdelade

svärdsordens-stjernorna och 1749 eget regemente.

Till det andra exemplet taga vi Henrik Jakob

Wrede. Han hade af samma orsak som Cronhiort

haft föga utsigt till befordran och derföre redan 1722
och som blott tittulerad kapten tagit afsked, hvarefter

han tillbragte några år i stor fattigdom. Men snart

började han att visa sig på riksdags-fältet; dock, säges

det, i förstone sä torftigt utstyrd, att vännerna stundom

') s-t. 145, 146.

2) 33. 158—171.
Fryxells Ber. XXXVII. 14
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nödgades skatTa honom passande kläder. Men han
deltog med stor ifver och skicklighet i partistri-

derna, talade 1727 för Josias Cederhielm, var 1741

ordförande i domstolen öfver Johan Axelson Gyllen-

stierna, väckte förslag 1742 om tronföljare och 1746
om nya riksråd, samt var en bland dem, som hade
sig uppdraget att bland riksdagsmännen utdela de

franska besticknings-medlen. Ehuru han i svensk

tjenst endast varit tittulerad kapten och det blott ett

enda är, och ehuru han ej heller haft någon enskild

vigtigare befattning utan uppträdt endast som Hat-
tarnas kanske dock användbaraste och villigaste va-

pendragare, blef han nu genom deras understöd ut-

nämnd till landshöfding i Karelen och året derpå
till riddare af svärdsorden.

Till tredje exemplet taga vi Fredrik Gyllenborg,

den person, som mer än någon annan och på tadel-

värdare sätt än de flesta hade alltifrån 1731 blandat

sig i alla partistämplingar och strider och esomoftast

lånat sig till handtlangare, så snart mutor skulle ut-

delas eller riksdags-stämplingar uppgöras. Så stora

parti-förtjenster fordrade en motsvarande belöning.

Från borgareståndet kom ock till riddarhuset en be-

skickning, som under anförande af Kierman föreslog,

att Fredrik Gyllenborgs fosterländska nit hörde på
något hedrande sätt belönas. Många bland adeln

instämde, och Börje Skeckta prisade borgareståndet,

som rille sJcaffa rättvisa åt en så välförtjenf herre.

Man föreslog ock, att han borde hugnas med namn,
heder och värdighet af president i bergskollegium

och framdeles med sjelfva sysslan. Saken rönte

dock motstånd. Åtskilliga talare påstodo, att en

dylik utnämning skulle på ett både olagligt och känn-
bart sätt förorätta flere personer, som gjort sig till

sådan utmärkelse mer förtjenta; personer, hvilka

öfver 20 år berömligen arbetat inom nämnde ämbets-
verk, hvarest deremot Gyllenborg aldrig haft någon

befattning eller inlaggt någon förtjcnst. Men dessa
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inkast blefvo ötverröstade af Börje Skeckta, Henrik
Wrede och Henning Gyllenborg samt ogillade af

adelns flertal, h varpå Fredrik Gyllenborg blef 1747
tittulär, och 1750 verklig president i bergskollegium

samt 1748 kommendör af nordstjerneorden.

Två inom hof- ellerHattpartiet mycket verksamma
personer, bröderna skeckta, erhöllo ingen belöning,

åtminstone icke någon, som kommit till allmännare

kännedom. Vi hafva dock sett, huru de, såsom på-
räknade medhjelpare, hade af det rådande partiet,

ja af sjelfva det unga hofvet, blifvit tillkallade, och

derjemnte med hvad ifver de sökt svara mot för-

troendet. Men ifvern var af sådant slag, att både
tronföljare- och Hattpartiet funno rädligast att efter

stridens slut skjuta de båda kämparne ifrån sigi).

TRETTIONDEANDRÅ KAPITLET.

TVISTERNAS FORTSÄTTNING UNDER ÅREN 1748 OCH 1749.

Den nu afslutade riksdagen efterlemnade en

dryg bottensats af oroande jäsnings-ämnen; obesva-

rade frågor, olösta svårigheter, oförsonade tvister,

och nya tryckande beskattningar; och det dröjde

icke länge förr än följderna af detta olycksarf bör-

jade att visa sig, den ena efter den andra.

Det var tronföljare- och Hattpartierna, som
gemensamt vunnit riksdags-segern; men Hattpartiet

ensamt hade skördat dess förnämsta frukter. Detta

hade näml. vunnit allt, hvad det för sin del kunnat

önska, näml. öfvervigt inom rådet, inom Hemliga

Utskottet och hos ständerna, och tillika en så full-

komlig seger öfver Mössorna, att dessa icke ens

^) Danska, franska, sax. min. bref. Adelns prot. —
Uppsala. Svenska Handl. — Råds pro t.
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kunde bjuda till att längre göra något motstånd. Runds-
förvandten, tronlöljare-partiet deremot, hade visser-

ligen i beslutet om uppskof med nästa riksdag och

i de ofvannämnde hemliga skrifterna erhållit några

lolVande utsigter; men i verkligheten hade det med
undantag af Akerhielms och Mössornas störtande, icke

mägtat genomdrifva någon enda bland sina vigtigare

önskningar, och de olösta svårigheterna, de oförsonade

tvisterna voro ock företrädesvis just sådana, som an-

gingo det unga hofvet och som till det mesta blifvit

föranledda af Lovisa Ulrikas personlighet och sträf-

vanden. De förnämsta bland dessa återstående tviste-

ämnen voro tronföljare-parets fiendtliga ställning till

den gamle konungen, till den fria statsförfattningens

anhängare och till Ryssland och Danmark. Dessa

fyra frågor blefvo ock föremål för en fortfarande

och förbittrad strid, hvilken fördes äfven under lop-

pet af åren 1748 och 1749 ocii som hotade Sverge

med nya olyckor. Vi lemna här en serskild öfver-

sigt af hvar och en bland dessa företeelser.

NYA FORSOK ATT FORMA KONUNG FREDRIK NEDLÄGGA
KRONAN.

Detta var ena jäsnings-ämnet.

Vi minnas, att det rådande partiets ledare hade
vid slutet af riksdagen 1747 velat för sina stats-

hvälfningars genomförande invänta konungens snart

motsedda frånfälle. Men för en och annans häftiga

lynne och heta blod blef denna väntan alltför läng.

Med anledning af konungens första slaganfall i Febr.

!748 började man ock redan våren och sommaren
samma år att ånyo tänka på tronafsägelse eller med-
regentskap och om en för sådant ändamål tillämnad

riksdag 1), hvilket förslag dock icke kunde genom-

') Franska min. br. d. 12 Juli 1748.
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drifvas. Planen blef likväl icke öfvergifven. Man
sökte på hvarjehanda sätt höja Adolf Fredriks och

nedsätta Fredriks anseende, och vintern 1749kring-
spriddes bland annat en i grofva ordalag författad

smygskrift, som dock tycktes förnämligast framkallad

af harm öfver 1747 års bränvins-förordning och

höga skatte-pålagor; men hvilken tillika förbannade
regeringen, som utgifvit, och den gamla vällustingen ^)

FredriJc, som undersJcrifvit dylika landsförderfliga

påbud; men deremot liögligen berömde tronföljare-

paret. Våren 1749 blef ock regentombytet af Palm-
stierna omigen föreslaget, men af Tessin och rådets

flertal afböjdt, äfven derföre, att det skulle gifva

Ryssland och Danmark anledning till krig-). Oak-
tadt detta rådets motstånd har man hösten samma
år, och när Fredriks helsa åter försvagades, ånyo
upptagit den förra planen. För att till bifall öfver-

tala konungen, vände man sig bland annat till Beut-

man, en äfventyrare, hvilken i egenskap af både
kopplare och qvacksalfvare lyckats insmyga sig i

Fredriks förtroende. Han skulle framställa, huru
denne, befriad från regeringsbesväret, borde blifva

mycket friskare och starkare, så att han derigenom
och medelst begagnande af Beutmans gulddroppar
skulle kunna ännu i tolf år njuta af denna verldens

fröjder 3). Tiliställarne, vi hafva icke lyckats upp-
täcka deras namn, hade i hopp om framgång, upp-
satt ett förslag till sjelfva tronafsägelse-skriften. De
läto deri Fredrik omtala, huru han vore af ålder

och sjukdom för svag, att så, som hans faderliga
ömhet fordrade, vårda regerings-ärenderna ; — huru
han fördenskull ville sammankalla ständerna för att

lacka dem för visad trohet och vördnad, och för att

') Ordet var mycket gröfre.

2) Österr. min. bref, April 1749.

^] Sax. min. bref omtala det stora förtroende, Beutman vid

denna tid hos Fredrik åtnjöt.
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å sina och sin slägts vägnar nedlägga alla ans2)råT\

på srenslm l^ronan och afträda regeringen åt Adolf
Fredril-, hrilken vore dertill af ständerna vald, samt
genom visad vördnad mot l-ommgen och mild-

het mot undersåtarne högeligen förtjent; och hvars

ätt dessutom hlifvit än mera betryggad genom födel-

sen af de två prinsarne Gvstaf och Karl; — men
huru Fredrik docÅ- förbehöll sig Jcunglighetens vär-

dighet samt sina hittills åtnjutna fördelar af boning

på slottet, och på Karlberg och af vanliga hand- och

taffelpenningar, m. m., hvarjemnte försäJcrades, att

allt detta skedde enligt konungens egna önskningar

och fria vilja ^). Framgången ansågs vara så säker,

att man t. o. m. uppsatte förslag till de skrifvelser,

genom hvilka tronafsägelsen skulle för främmande
magter tillkännagifvas, så snart Fredrik bifallit'-).

Man ville också veta, att Hårleman hade i uppdrag
att ordna de blifvande krönings-högtidligheterna i

Uppsala, och att han derom redan afslutat öfver-

enskommelse med några handtverkare, och ryktet

om en riksdag i förväg eller i början af 1750 var

så allmänt, att frän några småstäder kommo borg-

mästare eller rådmän till Stockholm för att höra

sig före hos den vanliga ledaren Plomgren.

De hinder, dessa planer mötte, hafva redan

blifvit eller skola framdeles blifva närmare be-

skrifna.

') Afskrift af deuna afsägelse fiunes i Öster r. min. bref

den 5 Nov. 1749; Utdrag ur den samma i Kassels arkiv

Gehebes bref den 27 Okt.— 7 INov. 1747. Hessaren Benning drog,

dock afsägelse-utkastets äkthet i tvifvelsnial.

-) Österr. min. bref den 31 Okt. och 5 Nov. 1749, vid

hvilka afskrifler af nämnde uotifikatious-bref varit bilaggda; ehuru

de 1867 ej kunde återfinnas.
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FÖRBEREDELSER TILL KONUNGA-MAGTENS UTVIDGNING.

Detta var andra jäsnings-ämnet.

Vid slutet af riksdagen 1747 blef, som vi nyss

nämnde, förslaget om konungamagtens utvidgande,

uppskjutet till tidepunkten af konung Fredriks snart

väntade frånfälle. Förberedelserna fortsattes dock

oafbrutet och detta på tillstyrkan också af konung

Fredrik i Preussen, bvilken då för tiden önskade

förskaffa sin svåger så utvidgad regentmagt som möj-

ligt, för att sedermera kunna genom honom och

systern så mycket lättare leda Sverge efter sina egna

önskningar. Han rådde fördenskull Adolf Fredrik

och Lovisa Ulrika att icke låta nämnde plan falla,

och han gaf till dess verkställande både anvisningar

om sättet och löften om hjelp i). Adolf Fredrik hade

väl nyligen aflåtit ett slags försäkran om sin afsigt

att icke eftersträfva ökad regentmagt; men man
trodde den icke vara upprigtig^), och den var det

ej heller, åtminstone icke alltid. För vinnandet af

just detta mål höllos näml. 1748 hemliga öfverlägg-

ningar mellan honom, Lovisa Ulrika, Tessin och Karl

Kudensköld. Prinsessans gunstling, Henrika Liewen,

numera gift med Hårleman, hade jemnte sin man
blifvit intagen i hemligheten, och var den, som hjelpte

till vid den brefvexling, som härom fördes med hof-

vet i Berlin. Vanliga planen var, att vid konun-
gens frånfälle skulle med tillhjelp af några pålitliga

regementer statshvälfningen genomföras ; — och att

i händelse Ryssland och Danmark eller inhemska
motståndare sökte hindra, skulle Preussen skicka

behöfligt understöd i både mynt och manskap-^).

M Franska niiu. bref Juli—Aus. 1748.

*) Österr. n:ia. bref 13 Sept. 1748.

^) Min. bref. Franska, Juli, Aug. Sax., Mars, Juli.

Österr., Juli, Sept. Allt 1748.
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länder tiden borde i Sverge allmänna tänkesättet för-

beredas och vinnas genom till landsorterna utskick-

kade personer, t. ex. Palmstierna och Hårleman, m. fi.

— och genom till allmän läsning ntgifna böcker och

skrifter. Bland sådana utmärkte sig i synnerhet

dessa årens Lärda Tidningar, hvilka voro öfver-

fyllda af smickrande beröm öfver tronföljare-paret

och öfver de små i vaggan liggande prinsarna, allt-

sammans i ett språk, som smakade mer af lycksö-

karens kryperi för sin envåldsherre, än af den fria

mannens vördnad för sin öfverhet. Från trycket

utkom likaledes en bok, kallad Borgerlig Regering,
livilken var tillegnad prins Gustaf och talade om
fördelarne af en enväldigare styrelse, samt anvisade

sättet, huru en sådan skulle kunna införas; och på-
minte biand annat också derom, att man icke borde

uppskrämma allmänheten genom ordet suveränitet

eller genom brådstörtade åtgerder, utan långsamt

och så omärkligt, som ske kunde, verkställa för-

ändringen i). Boken togs i beslag, men författa-

ren, en magister Montin, höll kort derefter på Adolf

Fredriks födelsedag ett högtidligt lyckönsknings-tal.

Några främmande sändebud talade ock seder-

mera om en annan med det preussiska understöds-

förslaget sammanhängande plan, hvilken likväl skulle

vara känd af ytterst få personer, näml. blott af tronföl-

jare-paret, Tessin, Budensköld och konungen i Preus-

sen -). Den innehöll, att till säkerhet för sitt ofvan-

nämnda penninge-understöd borde Preussen bekomma
som pant Stralsund eller en del af Pommern. Planen

liknade mycket det förslag, som konung Fredrik 1722

förehade; nämligen att hos Preussen pantsätta Wolgast
för att få låna penningar till bekostande af den tidens

•) Jfr. Frankrikes likartade råd 1676. Se 16. 2:dra uppl

sid. 109.

^J Också hafva vi hittills icke lyckats finna några uppgifter

derom i de bref, som preussiska sändebudet i Stockholm skickat till

Berlin.



217

stämplingar efter ökad konungamagt i). Som skäl

för det nu 1748 ifrågavarande penningelånet ämnade
man föregifva, att medlen skulle användas till för-

bättrande af Stralsunds fästningsverk och hamn. Vi

lemna både skälet och liela berättelsen i sitt värde'-)

;

men amnärka, att förberedelserna till statshvälfnin-

gen fortgingo oafbrutet.

De mötte dock hvarjehanda liinder äfven bland

allmogen, i synnerhet utefter vestra gränsen, hvarest

benägenheten för en dansk kronprins och en nor-

disk union fortlefde och nu genom tyngden af de

nya skatterna och rustningarna åter väcktes till lif.

Oron yppade sig likväl denna gång mindre i Da-
larna än på Dalsland samt i Westergötland och
Wermland, i synnerhet i Nordmarks härad. Anfö-
rare voro en afskedad länsman och en häradsdo-

mare i Holmedals, en bonde i Åmåls och en skog-

vaktare i Ors socknar. Tvänne prostar Wall och Sö-
derberg lyckades väl lugna innevånarne i Hesselskog

och Steneby ; men |)ä andra ställen i nämnde landsorter

gick upproret så långt, att ledarne utsatte böter för dem,
som ej deltogo i upploppet eller som betalade de nya
skatterna 2). Rörelsen qväfdes väl snart nog, men
missnöjet fortfor, i synnerhet i AVermland, kanske
ock till följe af den mot Lagerhielm och Skogh der-

') ai. 5 i, 55.

-) Skälet ansågs då för tiden blott som ett svepskäl; men
berättelsen läses i Österr. min. bref den 13 September 1748 och

3 Januari 1749 och i ett vigtigt chifferbref af den 10 Januari

s. å. Rysska sändebudet påstod enligt brefvet den 3 Januari, att

dessa uppgifter vore tillförlitliga. Saxiska sändebudet inberättade

dem ock till Dresden s. å. Österrikiska sändebudet förmodade, att

det äfventyrliga förslaget kommit från Lovisa Ulrika; men att

Adolf Fredrik näppeligen skulle gå in på en åtgerd, hvilken genom
bortpantande af eu så vigtig fästning måste djupt såra svenskarna.
— Att en sådan plan väntades redan 1745, är förut berättadt.

(Se sid. 52j.

•*) Just. Revisions prot. 1748.
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städes anställde förföljelsen i). Adolf Fredrik beslöt,

att, åtföljd al Palmstierna, företaga en resa till detta

landskap och att medföra 10,000 d. s. m., för att

till folkets lugnande utdelas bland de mest lidande,

de mest missnöjda, och färden skulle anträdas vin-

tern 1749 och ställas så, att prinsen komme till de

båda marknaderna i Karlstad och Kristinehamn.

Löwenhielm, som kände orten och befolkningen,

blef i förväg ditsänd med uppdrag att höra sig före

och att bearbeta tänkesättet. Men vid återkomsten

förklarade han sinnesstämningen så orolig, att han
måste afråda från hela färden. Den blef ock inställd

under åberopande af sträng årstid eller svårt väg-

lag; och tillika af konungens missnöje med hvarje

prinsens företag, som liknade eller kunde tydas som
jagt efter folkgunst2).

Tronföljare-parets planer rönte motstånd äfven

från andra håll; af Frankrike, som fruktade blifva

genom Preussen undanträngdt från Sverges och Hatt-

partiets ledning 3); — likaså af Danmark och Kyss-

land, hvilka önskade hafva i Sverge en af folket

beroende och derför både mer fredlig och mindre
farlig regering, än enväldet med dess benägenhet

för eröfringskrig och med dess större i en hand

samlade medel; — likaså af Ryssland och Öster-

rike, hvilka befarade att i sina planer mot Preus-

sen blifva genom Lovisa Ulrika hindrade, ifall hon
dertill finge genom ökad konungamagt också ökade

tillgångar; — likaså af den gamle Fredrik: jag

har nu, sade han, varit Ixonimg så länge, att jag

ej mer vill blifva undersåte; likaså af hans nåde-

hungriga gunstlingar*); likaså af många inom både

') Sid. 185.

2) Rådsprot. Jan., Febr. 1749 samt franska, österr.

min. bref i Febr. samma år.

3) Franska min. bref den 8 Mars, 12 Juli, 9, 23 Aug.

1748 och österr. min. bref Maj 1750.

") Se sid. 10.
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rådet och Hattpartiet, hvarom snart skall talas; —
likaså och slutligen af allmänna tänkesättet, älven

inom preste- och horgare-stånden i); ty något hvar

ansåg Adolf Fredriks själsförmögenheter så inskränkta,

att han ej passade till oinskränkt regent^). Han
hade dessutom blifvit Sverge påtrugad; hvarjemnte

det unga hofvets slösande lefnadssätt och de stän-

diga, både kostsamma och oroande rustningar, riket

för dess skull måste vidkännas, hade väckt en icke

ringa grad af ovilja.

Bland alla hinder för framgången af både den

ena och andra planen var dock Lovisa Ulrikas per-

sonlighet det förnämsta. Det varma deltagande för

vetenskaper och vetenskaps-män, för konster och

konstnärer, hvarigenom hon sedermera och med
rätta förvärfvade så många vänner och så mycken
tillgifvenhet, hade hitintills blott i mindre grad kun-
nat visa sig, hvaremot de oupphörliga politiska stämp-
lingarna tydligen laggt i dagen flere bland hennes
mindre berömliga egenskaper och bland andra den

ohejdade herrsklystnaden. Allmänt förutsågs ock,

att hon skulle komma att hädanefter liksom hittills

styra sin gemål, och att ett envälde i hans hand
skulle blifva ett envälde i hennes. Men huru vådligt

ett sådant kunde till följe af hennes häftiga och

obändiga lynne blifva, det hade år efter år med
växande tydlighet trädt i dagen och ej minst genom
äfventyrligheten, brådskan och våldsamheten af of-

vannämnde statshväifnings-planer, hvilka ansågos
hafva kommit hufvudsakligen från henne. Hon drog
ej heller i betänkande att öppet visa och försvara

tänkesätt och läror, hvilka måste oroa allmänheten.

Åtskilliga rykten af dylik art flögo kring landet.

Man ville veta, att hon ogerna såg folksamlingar

kring sin vagn; och att hon vid ett sådant tillfälle

Sax. min. bref den 19 Okt. 1750.

Franska min. bref Mars 1748.
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hade med harm utbrustit: Icör hört packet!'^) Man
visste berätta, huru Henrika Liewen hade vid något

tillfälle varnande afrådt från de våldsamma planerna;

men derföre fallit i en dock snart öfvergående onåd 2).

Öppet talade ock prinsessan om enväldet och om
dess förträfflighet, och påstod t. ex. en gång, att

folket vore sl^apadt för regenfernas skull, och icke

tvärtom. Lantingshausen invände, att folken likväl

fumiits till före regenterna, och att det var det

förra, som valt de sednare. Prinsessan sökte likväl

försvara sin sats och begärde dervid understöd af

KudenskiÖld, hvilken dock försigtigt undandrog sig

hvarje afgörande svar, och man såg Tessin betänk-

samt skaka hufvudet. Men prinsessan vidhöll oför-

skräckt både tankarna och talet och behandlade med
ovilja alla, som ådagalade andra åsigter^). Tydligt

är, att ett sådant tanke- och handlings-sätt hos den
blifvande herrskarinnan skulle ingifva många betänk-

ligheter mot en ökad herrskare-magt. Saxiska sän-

debudet skref ock till sitt hof följande märkliga ord:

kronprinsessan blandar sig i allt. Hennes gemål
skall derfor aldrig erhålla envålds-magtcn: ty sven-

skarna vilja ej styras af en sådan drottning. Men
prins Gustaf deremot torde framdeles lyckas införa

nämnde regeringssätt'^).

De sednare brytningarna mellan tronföljare-paret

och riksrådet skola längre fram omtalas.

OVANSKAPEN MED UYöSLAKD.

Detta var tredje jäsnings-ämnet.

Orsakerna voro å rysska sidan de förut antydda,

d. v. s. oviljan mot Adolf Fredrik, hos Elisabet för

') Voltemats anekdoter.

-] Franska min. bref den 12 Juli 1748.

^) Östen-, min. bref den 7 Febr. 1749.

"i Sax. min. bref den 19 Okt. 1750. Franska min.

bref den 12 Juli 1748 uttalar ungefär samma äsigter och samma
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hans så kallade otacksamhet; hos Karl Peter Ulrik

för upphäfvande af hertig Karl Fredriks testamente;

hos Bestuschew och hans landsmän för de stora

uppoflringar, Ryssland måst göra för holstein-got-

torpska husets skull, för Karl Fredrik åren 1720

—

1728 och för Adolf Fredrik vid freden 1743, slutligen

också Rysslands åstundan att få oförminskadt bibe-

hålla det skyddsherrskap öfver Sverge, som det 1743
hade för tillfället vunnit, och att derjemnte bereda

sig tillfälle och rättighet till framtida inblandning i

dess inre angelägenheter.

Orsakerna till fiendtligheten å svenska sidan voro

dels och förnämligast alla partiernas begär att för-

svara fäderneslandets sjelfständighet och ära mot de

förolämpande anspråk, rysska styrelsen framställt,

och mot de förolämpande språk rysska sändebu-
det fört; — och dessutom dels Adolf Fredriks

och Lovisa Ulrikas åstundan att visa sig oberoende
af rysska hofvet, — dels svenska regeringens önskan
att genom hotande åtbörder hindra Ryssland från

hvarje angrepp mot Preussen, — dels Hattpartiets

önskan att genom visad stolthet och sjelfständighet

mot Ryssland, och den var icke blott visad utan

verklig, vinna svenska folkets och tillika det unga
hofvets välvilja.

Det ömsesidiga missnöjet utbröt väl icke i form-
ligt krig, men föranledde å båda sidor krigiska

hotelser och rustningar, än ökade, än minskade,
allt efter vexlande tidsförhållanden. Att följa en-
skildheterna häraf skulle blifva mycket tröttande,

men föga lärorikt. Vi skola i stället anföra, men
blott i korthet de medel, som hvardera parten be-
gagnade.

Dessa voro å Rysslands sida dels egna eller

engelska penningar; dels försök att mot prinsen

förutsägelse om den då blott två-åi-ige prins Gustaf. K;
arkiv. Gehebes bref den 10—21 Febr. 1749.



och prinsessan uppreta tänkesättet genom att tala

till konung Fredrik om deras längtan efter kronan,

och till svenska Irihetspartiet om deras längtan efter

envälde, och till svenska allmogen om deras längtan

efter krig. Afven hotelser användes. Skarpa bref

från Petersburg ankommo, och rysska llottor läto

se sig än vid Degerby, än vid Hangö och rys-

ska troppar likaså gång efter annan vid östra grän-

sen. Man tillgrep ock hvarjehanda stämplingar,

ledda vanligtvis af en vid rysska beskickningen an-

ställd person vid namn Simolin, hvilken nu och

sedermera vid dylika förrättningar ofta tjenstgjorde.

Bland dalkarlarna utdelades rysska penningar, och

man vände sig bland andra till den inllytelserike

bonden Jan Persson i Tunai), och sökte locka dessa

och andra menigheter med hoppet, att Bielke eller

Åkerhielm skulle ställa sig i spetsen för upproret. I

Roslagen och llerestädes kringsmög en afskedad gar-

dessoldat vid namn Oxelgren, en äfventyrare, som flere

gånger blifvit för brott afstraffad, och som nu sökte

inbilla allmogen, att Adolf Fredrik och Hattregerin-

gen ämnade pålägga nya skatter för hvarje barn,

vagga, kreatur, skägg, pipa o. s. v„ likaså, att dal-

karlarne hade till afskaflande af dylikt osKick redan

tågat till Stockholm, och att exemplet borde följas,

o. s. v. Mannen misstänktes vara besoldad af rys-

ska sändebudet, och blef fasttagen och dömd till

spö och till fängelse pä Marstrand. Höpken röstade

för lifsstralT.

Ryssland sökte, som vi sett, uppreta sinnes-

stämningen i medlersta Sverge; men det var dock

förnämligast på Finnland, som det rigtade sina blic-

kar och slösade sina löften och penningar. Simolin

skall ock hafva bestuckit en häradshöfding Wikman
i Savolaks, hvilken någon tid tjenstgjorde som ryssk

spion på dåvarande general-guvernören i Finnland

M 36. Se Daninlistan.
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grefve Rosen och tillika sökte mot svenskarna upp-
vigla landets innevånare. Också hördes der hvarje-

handa röster; somliga ville lör att undvika det blif-

vande krigets fasor genast gifva sig öfver till Sverge;

andra ville lör att undvika hvarje möjlighet till krig,

genast gifva sig under Ryssland och således slippa

att den ena gången efter den andra se sitt fäder-

nesland göras till skådeplats för härjningar och öde-

läggelse. Vi hafva redan berättat, huru en smyg-
skrift, kallad JDen svenska Sihyllan, påstod, att fin-

narna, utarmade genom de sista krigen, och upp-
hragta öfver förslaget till ett nytt, skulle icke ogerna

underkasta sig Bysslands valde. — Huru denna
magt sökte ytterligare förstärka sig genom förbund

med Danmark skall framdeles beskrifvas.

De medel, som å svenska sidan begagnades,

voro af flere slag. Ett deribland erinrar om åtskil-

ligt i Hattarnas fordna beteende och beräkningar.

Regeringen i Stockholm beslöt nämliiren, att till

Petersburg alTårda ett serskildt sändebud, och att

dertill använda Gustaf Wulfvenstierna i), såsom
man påstod, i den förlioppning, att han, en vacker

och tilltagsen herre, skulle liksom Gedercreutz blifva

gunstling hos Klisabet och sålunda kunna omstämma
henne till Sverges fördel, för hvilket ändamål han
också medförde penningar och juveler till bestic-

kande af hennes omgifning. Men planen röjdes, och

genom såväl denna upptakt som genom Wulfven-
stiernas beteende i öfrigt blefrysska hofvet uppbragt

mot honom i lika hög grad, som det svenska var

mot KorfT. Efter åtskilliga underhandlingar slutade

denna enskilda tvist så, att de båda misshagliga

sändebuden blefvo af sina hof återkallade och fmgo
till efterträdare svensken G. W. Höpken 2) i Peters-

') Sou till (len Johan Wulfvenstierna, h vilkens deltagande i

riksdags-striderna blifvit i det föregående omtaladt.
-1 En bror till A. J. v. Höpkeu.
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burg och ryssen Panin i Stockholm. Detta den sven-

ska regeringens försök till genomdrifvande af sina åsig-

ter misslyckades således och den ömsesidiga förbitt-

ringen fortfor oförminskad och hotade snart utbri-

sta i öppen fejd. De försvarsmedel, svenska rege-

ringen för sådan händelse hade att tillgripa och till-

grep, voro att vädja till folkels känsla för ära, obe-

roende och frihet, och till dess ovilja mot en granne,

som tillfogat det så stora förluster samt nyligen

tvungit och ville nu ytterligare tvinga det till för-

nedrande eftergifter. Man sökte ock, som nämndt
är, att stärka sig genom förbund med Preussen,

Frankrike och Turkiet, och att genom rustningar

vid östra gränsen uppmuntra sig sjelf och om möj-
ligt skrämma pä ryssarna.

Svenska folket var visserligen högeligen upp-
bragt öfver p]lisabets förolämpande fordringar och

önskade med kraft tillbakavisa dem; men i afseende

på tiden och sättet framträdde nu och inom sjelfva

Hattpartiet och rådkammaren tvänne olika åsigter,

den ena mer påskyndande krigisk, den andra mer
dröjande fredlig. De svarade på sätt och vis mot
1738 års Hattar och Mössor ; men voro nu, och som
det tyckes, af Lovisa Ulrika omdöpta, krigspartiet

till Dic Hertzhaften^) och fredspartiet till Bic Zag-

hafien-) eller Les Tremhleurs-). Die Hertzhaften

anfördes af prinsessan, af Palmstierna och af preus-

siska sändebudet och bestodo af Hårleman, Höpken,
Liewen, Rosen, Stiernstedt m. 11. och af den med-
görlige Adolf Fredrik. De påstodo, att Ryssland

vore svagt och Elisabet rädd, och att man följakt-

ligen kunde skrämma båda till eftergift. Partiet ville

fördenskull gå anfalls- eller åtminstone utmanings-

vis till väga, och man lät i det hotade Finnland till

') De modiga.
') De klenmodiga.
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försvar af östra gränsen Stjernstedt anställa åtskil-

liga rustningar, och till försvar af södra kuststräckan
Ehrensvärd påskynda fästningsbyggnaden vid Svea-
borg, och till försvar af hela landet Rosen som dess

general-guvernör uppträda i spetsen för några trop-

par. Liksom 1739, ville man också nu, sända
än mera manskap samt uppreta Turkiet till krig.

Det unga hofvet gick i spetsen för rörelsen. Adolf
Fredrik mönstrade tropparna, undersökte Waxholms
och Fredriksborgs hållbarhet samt ville i egen per-
son begifva sig öfver till Finnland; och när vid

en större högtidlighet kejsarinnan Elisabets skål fö-

reslogs, deltog svenska kronprinsessan icke deri, ehuru
rysska ministern var tillstädes. Som vanligt, när man
vill uppmuntra svenskarna till krig, blefvo också den-
na gång Karl den tolfte och hans minne framdragna
och firade af de krigslystna inom både hofvet och
folket. Adolf P^redrik hade redan förut börjat till en
viss grad härma hans klädesdrägt, och Lovisa Ulrika,

hvilken emellanåt talat om honom med rätt förakt-
liga ord, lät dock under dessa brytnings-dagar upp-
sätta hans bröstbild i sina rum. Saxiska sändebudet
skref om dessa och likartade företeelser i): ingen
kon nian förvåning se -), Jiuru tnan nu afgndar
denne Jconiing; ehuru han utsugit sitt foR\ hort-

spelat dess eröfringar och hragt dess rike till bran-
ten af undergång. Men krigspartiets syftemål var
att på allt sätt upphetsa folket till en modets, en öfver-

modets hänförelse, så oemotståndlig som möjligt. Ock-
så hörde man omigen försäkras, att en svensk kunde
slå fem danskar och tio ryssar; och år 1748 ut-

kom en dikt, kallad »Uppnwniran till hardalust»,
hvilken slutade med följande ord:

') Den 21 Mars 1749.

^) Chose incToyable au de hors et qii'on ne saurait ici voir

qu'avec surprise.

FryxelU Ber. XXXVII. 15



226

Svärdet det adlar och förer till heder,

Svärdet förknippar båd' länder och städer,

Svärdet i tapper hand härligen grönskar.

Svärdet kan skaffa dig allt, hvad da önskar;

och man lät i sammanhang härmed tidningarna och
general Stenflycht omtala, huru polska konfedera-
tioner stode färdiga att på samma gång som sven-
skarna angripa Ryssland. Hos en del af hufvud-
stadens befolkning lyckades man ock frambringa den
åsyftade sinnesstämningen, och rysska och engelska

sändebudens betjening blef på gatorna antastad af

allehanda lösa personer, de förra till och med af

verkliga borgersmän.
Försöken att omigen tillskapa en häftig förbitt-

ring mot Ryssland gynnades väl af de många och

retande anledningar dertill, som rysska regeringen

hade denna gång sjelf gifvit. Men å andra sidan

motverkades de genom minnena från åren 1739
till 1743; minnena af det öfvermodiga skrytet, de

förtidiga segersångerna, de efterföljande nederla-

gen. En svensk-ryssk smygskrift föreslog gäckande,

att pä hvarje offentlig plats i Sverge borde till be-

höflig påminnelse och varning uppresas minnesvår-
dar med en i stora bokstäfver inristad kort öfver-

sigt af berörda års händelser. Otvifvelaktigt är ock,

att tanken på dessa uppträden inverkade mycket
nedslående på allmänheten, och de krigssånger, som
uppstämdes, voro på långt när hvarken så många
eller så utmanande, som de af 1741 ; ehuru Sverge

hade nu mot då ojemnförligt flere och vigtigare an-

ledningar till förbittring och krig. Flertalet och i

synnerhet de s, k. Zaghaften ville ock, så länge

rikets heder och trygghet möjligen kunde medgifva,

undvika ett nytt krig. Till detta parti hörde emel-
lanåt Adolf Fredrik sjelf. I spetsen för detsamma
skulle väl egentligen konung Fredrik stå; — men
verkliga ledaren blef märkligt nog Tessin, just den

förut mot freden och mot Ryssland så fiendtligt
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sinnade Tessin. Här uppenbarade sig nu en på-

fallande och lärorik öfverensstämmelse med förhål-

landet 1739. Det var genom att taja för krig, som
Gyllenborg hade med tillhjelp af Akerhielni m. (1.

störtat Horns fredliga rådkammare. Men knappt

hade dessa herrar, i egenskap af kansli-president

och riksråd, fått sig ålaggda regerings-ärendernas

ledning och ansvar, förr än också de, den ene min-

dre i), den andre mer, började 1739 och 1740 draga

eller söka draga sig tillbaka från krigspartiet och

dess planer. Nu, år 1748, gick det på samma sätt.

Fredligheten i Akerhielms statsåsigter 1746 hade

varit ett väl icke offentligen uttaladt, men i verklighe-

ten mycket bidragande skäl, hvarföre han blef af Tessin

1747 undanträngd. Men knappt hade den sistnämnde

som kansli-president kommit till styret och ansvaret,

förr än också han i sin ordning började rygga till-

baka för de hotande krigsutsigterna. Följden blef,

att han mer och mer råkade i oenighet med det

unga hofvet och dess anhängare, i spetsen för hvilka

numera Palmstierna framträdde. Striden mellan dessa

fordna bundsförvandter blef tämligen häftig. Tessin,

hette det, är nu för tiden ett mål för Pahnstiernas

angrepp på alldeles samma sätt som Horn 1738 var

för Karl Gyllenborgs; och får mångfaldiga gånger

upplära förebråelser för feghet och affallfrån fordna
åsigter, och Plomgren skall hafva sagt: jag har satt

grefve Tessin på hansli-president-stolen; ochhanocTc-

så lyfta honom derifrån. Men Tessin hade på sin sida

icke blott Mössorna och flertalet af landtbefolknin-

gen, utan äfven flertalet af rådkammarens Hattar,

hvilket till en del af samma orsaker som han sjelf

hade öfvergått till mer fredliga tänkesätt.

Rysska regeringens ovilja mot tronföljare-paret

och Hattarna fortfor, som nämndt är, oförminskad,

och tycks t. o. m. hafva vid början af 1749 blifvit för-

'; 3». 10—15.
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ökad. Väl underrättade personer påstodo, att det

mer och mer uppretade rysska liofvpt ville vid sist-

nämnde tid verkligen och på fullt allvar öfverända-
kasta icke blott Hatt-regeringen utan numera ock
Adolf Fredriks tronföljd i), och det till fördel för en
engelsk prins och en dansk prinsessa. Uppgiften
synes icke alldeles otrolig, då man besinnar alla den
tidens företeelser. Krigets utbrott blef dock för-

hindradt genom de åtgerder till försoning med Dan-
mark, som svenska rådet just då vidtog, och som
vi skola längre fram beskrifva.

OVANSKAPEN MED DANMARK 17 48.

J)etta var fjerde jäsnings-ämnet.

Mellan Sverge och Danm.rk, dock mer mellan

deras hof än folk, rådde under åren 1747 och 1748

ungefär samma oroliga och sväfvande förhållande

som mellan Sverge och Ryssland, samma vexlande

ebb och llod af hotelser och fredsförsäkringar, af

rustningar och afväpning. Det var å ömse sidor

en glödande stridslystnad, som likväl aldrig fick upp-
flamma i öppet krig.

Orsaken till fiendtligheterna var å Danmarks
sida förnämligast dess åstundan att bekomma Slesvig-

Holstein, och dess missnöje öfver Adolf Fredriks

dervid gjorda motstånd; hvartill kom en ej ringa

grad af harm hos konung Fredrik den femte öfver

förlusten af svenska tronföljden, och hos danskarna

öfver försvinnandet af hvarje utsigt till en ny union,

hvilka motgångar, begge två, voro följder af Adolf

Fredriks uppträdande. Oviljan blef ytterligare eg-

gad af Ryssland, som ville, för den väntade stri-

den mot Sverge, erhålla en förbundsbroder, och

') Danska min. bref den If) Februari, den 25 April 1749

Preuss. min. bref den 3 Januari 1749.
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derföre lockade Danmark med lysande utsigter, än

att återfå, bvad i Brömsebro och Roeskild förlora-

des, än att en dansk prinsessa, förmäld med herti-

gen af Cumberland, skulle bestiga Sverges tron, se-

dan nämligen, såsom man hoppats, Adolf Fredrik blif-

vit från tronföljden undanträngd.

Orsakerna på svenska sidan lågo nästan ute-

slutande hos Adolf Fredrik och i hans hat mot Dan-
mark, i hans önskan att hindra Danmarks planer på
Sleswig-Holstein, i hans ovilja inot niedtällaren sedan

1743, och i hans fruktan för dennes fortfarande

fiendtlighet och stämplingar. Att sådana hans käns-

lor och tänkesätt skulle till en viss grad delas och

understödjas af Lovisa Ulrika och Hattpartiet, är

klart, af hvad redan tillförene blifvit berättadt.

De använda medlen voro å ömse sidor ungefär

de samma. Båda regeringarna skickade till hvar-

andra eller mutade hos hvarandra flere personer,

hvilka tjenstgjorde dels som otfentliga underhandlare,

dels som hemliga spioner och uppviglare. Danmark
begagnade som sådana de förut omtalade herrarna

Ulfeld-Ridderschantz och Hoof samt dessutom en Boje,

en Hjärne och några ämbetsmän i Bohuslän m. fl. i);

svenskarna ungefär likaså i Danmark, men i syn-

het i Norrge, hvarest Palmstierna underhöll ilere

dylika personer, t. ex. en Helland, en Friedenreich,

m. fl. Båda partierna anställde ock tid efter annan
betydliga rustningar och hotande tropprörelser; —
båda hyste eller låtsades hysa stora förhoppningar,

Sverge att taga hela Norrge, och Danmark attåter-

') Enligt lektor Wetters anteckningar ur geheime-arkivet

Köpenhamn hafva danska sändebuden utbetalat olika summor, van-

ligen mellan 100 och 1000 rdr, ät nedanstående svenska soldta-

gare, Anders Andersson en bonde i Dalarna, Bergstock en gammal
karolin och hemmansegare i Koslngeu, en häradshötding Wexloe i

Bohuslän, en öfverhofjägmästare Boje, en lagman Cederfelt, en

sekreterare Gradmau, en direktör Hamnerin, en fabrikör Hedman,
en Karl Hjärne, en Ulfeld-Ridderschantz m. fl.
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(aga Skåne ocli Halland, ni. m.; — båda afgåfvo

emellanåt högtidliga försäkringar om sina fredliga

tänkesätt; — båda misstrodde dock hvarandras ord

och fortsatte sina rustningar. Man kämpade äfven

med lärdomens vapen. I Köpenhamn utgafs ett aka-

demiskt lärdomsprof, som sökte försvara den åsigt,

att Kahnare-Unioncn hörde ännu vara gällande;

emedan de två rösterna, BanmarTis och Norrges,

varit, och vore lindande för den tredje, för Sverge;
— och att sistnämnde stat följaktligen hvarhen haft

eller hade rättighet att egenvilligt utträda ur för-

bundet; och att de två andra fördenskull egde rättighet

att tvinga det till återgång och till uppfyllande af

sitt ursprungliga förbundslöfte. Dalin utgaf genast

i de Lärda Tidningarna i) en vederläggning, hvilken

slutades med den försäkran, att Kahnare-union nu-

mera läge i stoft och glömsJca, och detta med rätta.

Å andra sidan utfärdade konung Fredrik i Sverge

en öppen kungörelse, medelst hvilken han förklarade,

att svenska regeringen icke på något sätt sökt

skrämma eller tubba Norrges innevånare till olydnad

mot deras öfverhet, och han befallde strängeligen

sina undersåtare att afhålla sig från sådana »nesliga

och nedriga- försök. Man frestas att i denna kun-

görelse se ett uttryck icke blott af hans fredskärlek,

utan ock af hans ovilja mot det unga hofvet, hvars

dylika planer och stämplingar blifvit kända. Vare

sig härmed huru som häldst; tronföljare-partiet lät

sig ingalunda genom dessa åtgerder hejdas. Nämnde
kungliga kungörelse utkom i December 1748, och

redan i Februari 1749 sände Palmstierna till Norrge

den ena spejaren, den ena uppviglaren efter den andra.

Just vid denna tid eller vintern mellan 1748 ock 1749

var spänningen starkast. Grefvarna Brahe och De la

Gardie erbjödo sig att till fäderneslandets försvar

uppsätta egna regementer, och vid norrska gränsen

I) 1749. N:o 37.
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lät man å ömse sidor upprätta fältbagerier och samla

troppar. Det såg ut, som ämnade Sverge gå an-

fallsvis till väga, och man påstod, att Adolf Fredrik

redan uppgjort plan för hela fälttåget. Vintern och

våren blef ock faran för ett krig mot på en gång

Danmark och Ryssland så hotande, att man kunde
hvarje dag vänta dess utbrott. Den åtgerd, som
lyckades afvända faran, skall längre fram beskrifvas.

TEETTIONDETEEDJE KAPITLET.

UPPTÄCKTEN 1749 AF DE 1747 FATTADE MEN
FÖRHEMLIGADE BESLUTEN.

Hemliga Utskottets föreskrift vid riksdagens slut

1747 innehöll att, om riket råkade i någon svårare

belägenhet, skulle ett af utskottet efterlemnadt för-

segladt konvolut, som förvarades på riddarhuset,

blifva af regeringen till ledning öppnadt. En sådan

belägenhet tycktes nu hafva inträtfat genom det krig,

som hotade utbrista mot på en gäng Danmark och

Ryssland. Regeringen beslöt fördenskull, att nämnde
konvolut skulle brytas och undersökas; men till en

början af blott fyra dertill utsedda rådsherrar, näml.

Ekeblad, Höpken, Palmstierna och Taube, hvilket ock

skedde. Troligtvis har innehållet bestått af Hemliga
Utskottets testamente 1), af det blodiga förhållnings-

brefvet för härens öfverbefälhafvare^), måhända ock af

de fyra statshvälfnings-skrifterna från midsommars-
tiden 1747''). Men hvad der fanns, blef åt ingen

enda meddeladt, utom möjligtvis åt några få de för-

nämsta partimännen; ty mot alla andra iakttogo de

') Sid. 205.

2) Sid. 200.

3) Sidd 149, 150.
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fyra rådsherrarna en orubblig tystnad och läto med
sina signet genast och omigen försegla det hemUg-
hetsfuHa konvolutet. Derpå uppläste de i rådkam-
maren ett betänkande, till följe af hvars innehåll

man beslöt att lemna besagde papper, såsom de nu
voro, förseglade; men att i stället öppna en så kal-
lad dublett af samma konvolut, hvilken blifvit in-

lemnad till banken. Hvarföre man tmdangömde det

på riddarhuset befintliga konvolutet och i stället öpp-
nade det på banken, någon gilltig orsak dertill finnes

icke uppgifven ; men tyckes omöjligen kunnat vara
någon annan än den, att i det förra funnos andra,
och betänkligare skrifter än i det sednare^).

Uppdraget att öppna det i banken befintliga

konvolutet anförtroddes af regeringen ät samma fyra

riksråd och af bankofullmäktige åt trenne dessas

medbröder, Fredrik Gyllenborg, Troilius och Plom-
gren. Efter verkställd undersökning tillkännagåfvo

dessa för bankofullmägtige, men blott i allmänna
ordalag, att konvolutet innehöll Hemliga Utskottets

föreskrift att åt kronan lemna ytterligare ett betyd-
ligt förskott. Gyllenborg hemställde därefter, huru-
vida samtlige herrar bankofulimäktige ville bekomma
kunskap om konvolutets öfriga och hela innehåll;

') I utrikes departementets arkiv i Stockholm finnes ett öppet

konvolut, »om varit försegladt med Ekeblads, Höpkens, Palmstiernas

och Taubes signeter. Utanpå läses, att det innehållit Sekreta Utskottets

bref angående det hemliga konvolutet uppgifvet till rådet den 19

December 1747 (namnes dock ej i rådsprot. för denna tid) tillika

med riksråden Taubes, Höpkens, Palmstiernas och Ekeblads memo-
rial, uppläst i rådkammaren den 20 Mai-s 1749 (namnes ej i råds-

prot.. men låg i konvolutet). Nedanföre på konvolutet läses, att

det blef inider deliberationen den 15 Maj 1751 (namnes ej irådsprot.

för denna dag) angående statsbristen åter uppbrutet. Au längre

ned står ytterligare anteeknadt, att det på Sekreta Utskottets begä-

ran är tillbakalemnadt den 10 Juni 1752 (namnes ej i inrikes råds-

protokollet samma dag) och mottaget af sekreteraren Benzelstierna.

Hvart dessa papper sedermera tagit vägen, hafva vi ej kunnat upp-

täcka.
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— men en bland dem, den bekante Lillienberg, för-

klarade, att han afstod derifrån; ty han litade på
de valda ombudens försigtighet, i hvilket yttrande

hans ämbetsbröder instämde, till följe hvaraf också

skrifterna i detta konvolut blefvo helt och hållet

undangömda 1).

Ehuru man sålunda sökt så mycket möjligt in-

svepa hela denna sak i ogenomträngligt mörker och

begrafva den i dödlik tystnad, spordes dock här och

der förstulna hviskningar om några vigtigare och

i hemlighet tillämnade företag, om hvilka berörde

skrifter skulle innehålla utförliga uppgifter. Detta

väckte naturligtvis mycken nyfikenhet och oro hos

motpartiet och i synnerhet hos österrikiska och rys-

ska sändebuden, och sistnämnde herrar beslöto göra

allt för vinnande af närmare upplysning. Medelst

dryga gemensamt hopskjutna penningesummor lycka-

des de muta en person, hvilken tycks hafva i Hem-
liga Utskottet erhållit någon spaning om saken, och

genom honom tillika en vaktmästare i kansliet.

Men denne sednare tordes ej låta handlingarna

till afskrift bortlånas. Man skaiTade sig förden-

skull falska eftergjorda nycklar till kanslirummen
och falska signet, härmade efter dem, med hvilka

de hemliga handlingarna voro förseglade. Sedan
gick man natt efter natt in i arkivet och afskref

den ena handlingen efter den andra, hvarpå urskrif-

terna blefvo med de falska signeten åter förseglade.

Tillställningen tyckes hafva utgått frän Panin; An-
tivari visade näml. i början någon ovilja mot ett

sådant förfaringssätt; men gaf snart efter och lem-
nade sitt bidrag till besticknings-kassan och fick

sina exemplar af skrifterna, hvilka han ock genast

') Sekreta Banco-protokoll den 20 och 23 Mars 1749,

förvarade bland bankens handlingar. Någon anteckning om kon-

volutels inlemnande i banken i December 1747 hafva vi ej sett,

och hvart sjeltVa skriften tagit vägen, hafva vi ej lyckats upptäcka.
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och med säkert bud skickade tili Wien. De upp-
satser, man på detta sätt bekom, voro reperings-

formen samt krönings-, förenings- och försäkrings-

akterna från midsommarstiden 1747 1); ytterhgare

det blodiga förhållnings-brefvet för härens befälhaf-

vare från December 1747-); vidare Hemliga Ut-

skottets testamente samt skitligen en föreskrift, huru
Turkiet skulle retas till krig mot Ryssland. Panin

befarade, att motståndarne skulle hos honom an-

ställa en sträng husvisitation, och lät fördenskull till

en tid förvara dessa sina papper hos Antivari.

Om nämnde skrifter genast blifvit offentliggjorda,

skulle Hatt- och tronföljare-partiet blifvit tvingadt att

handlöst kasta sig i Preussens armar och kanske ock

att med öppet krig angripa Ryssland, och till en sådan

ytterlighet ville man ännu icke drifva saken. Båda
sändebuden beslöto fördenskull att tillsvidare äfven

de förhemliga dessa handlingar; och att i deras

ställe utsläppa lösa och obestämda rykten om lik-

artade planer och stämplingar, näml. i afsigt att upp-
skrämma allmänheten och afskrämma tronföljare-

partiet. Dessa åtgerder väckte uppmärksamhet, och

Tessin utskickade några allmänna varningar mot de

vanrykten och förfalskade uppsatser, han trodde vara

af rysska och österrikiska sändebuden kringspridda;

men att nämnde herrar skaflat sig afskrifter af de

hemliga besluten, derom tyckes han och svenska

regeringen icke haft någon säker kännedom.
Deremot är det ganska troligt, att Tessin sjelf

egt redan från 1747 kunskap om dessa skrifter, och

att efter närmare begrundande af företagens äfven-

tyrliga, våldsamma och blodiga innehåll, samt efter

vunnen närmare erfarenhet af Lovisa Ulrikas lynne,

hafva han med några liktänkande vänner beslutat

ej längre understödja det parti, som leddes af en

') Sidd. 149, 158.

') Sid. 200.
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dylik personlighet, och som tillät sig beslut och

åtgerder af så vådlig, så tadelvärd beskalTenhet.

Nästföljande kapitel skola beskrifva den mer och
mer framträdande brytningen M-

') Innehållet af detta kapitel är grundadt, utom scrskildt an-

gifna källor, förnämligast på de bref, österrikiska sändebudet i

Stockholm Antivari den ?0 och 27 Juni, den 4 och II Juli, den 5

September och den 5 November 1749 skickade till Wien, och h vilka i

österrikiska statsarkivet förvaras. Att afskrifteu eller utdragen ur

Hemliga Utskottets testamente och ur förhållningsbrefvet för hä-

rens befälhafvare äro äkta, tyckes tämligen säkert. (Se sid. 201,

202). Deremot kan något tvifvel hysas angående de fyra uppsat-

serna om regeringsformen samt krönings-, förenings- och försiikrings-

akterna; emedan för dessas tillvaro hafva, utom Antivaris berät-

telse, ännu inga fullt afgörande bevis kunnat framdragas, hvarken

ut- eller inländska. Hvad utländska källor angår, så hafva, så

vidt vi funnit, hvarken franska sändebudet Lanmary eller det

preussiska Rhode i brefven till sina hof nämnt något härom. Detta

är ett bevis mot skrifternas äkthet. Men dä ej heller någon bland

dessa herrar sagt ett ord hvarken om skrifternas tillvaro eller till

deras vederläggning, ser det ut, som de varit om desamma all-

deles okunniga. Att Panin och Antivari velat och sökt hälla

sina motståndare i en sådan okunnighet, är förklarligt. Under-

ligare förefaller det, att tronföljare-partiets ledare icke åt franska

och preussiska sändebuden meddelat de planer, som skulle utföras

just med tillhjelp af Frankrike och Preussen, och detta är ett mot
skrifternas äkthet högt talande skäl. Märkas bör dock, att franska

hofvet började 1748 stå pä en mindre förtrolig fot till tronföljare-

paret, och att preussiska sändebudet Rohde synes icke hafva egt

sitt hofs obegränsade förtroende; ty man finner, att detta har

någon gång drifvit sina hemligaste underhandlingar med sven-

ska tronföljare-partiet icke genom Rhode, utan genom Rudenskiöld.

Ytterligare må nämnas, att saxiska och danska sändebuden i Stock-

holm hafva både 1747 och 1749 till sina hof inberättat rykten,

likartade med ifrågavarande skrifters innehåll, och den förstnämnde,

den skicklige underhandlaren Suhm, skref den 28 Augusti 1747,
att, om Tessin 1746 blifvit landlmarskalk, hade konung Fred-

rik troligen blifvit afsatt. Antivari sjelf har fortfarande trott

sina erhållna afskrifter vara äkta och som sådana har han hemskickat

dem, ehuru han tillika nämnde, att några tvifvelsmål blifvit an-

förda. I fall de varit af honom och Panin tillverkade, borde han
väl hafva omtalat sådant i brefven till sin regering. Men ett enda

ord om någon sådan hans förfalsknings-åtgerd förekommer icke,

och allt detta tyckes tala högt för skrifternas äkthet. Hvad in~
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TRETTIONDEFJERDE KAPITLET.

FÖRSONINGEN MED DANMARK 1749.

Stora och många voro de faror som våren 1749
hotade Sverge, Inon)lands var det unga hoiVet före-

mal för misstroende och missnöje hos några Hattar,

hos alla Mössor, hos det gamla hofvet och hos en

stor del af allmogen, detta sista till följe af minnen
från 1743 och af de vid riksdagen 1747 ökade
skatterna. Oaktadt öfverensstämmelsen' i denna par-

tiernas gemensamma känsla, stodo de likväl i öf-

rigt till hvarandra i ett så fiendtligt förhållande, att

Sverge verkligen företedde det sorgliga skådespelet

af ett allas krig emot alla. Detta inom sig så upp-
lösta och splittrade samhälle hotades dessutom af

anfall från både Ryssland och Danmark; ja det

ländska källor angår, så finnes i svenska sändebudens, Barcks och

Höpkens bref frän Petersburg, så vidt vi huunit genomögna dessa

dryga samlingar, ingen underrättelse om sådana dit aukorana af-

skrifter, och ej heller i rådets eller Hemliga Utskottets protokoller

hafva vi lyckats finna dylika uppgifter. Men sådana bevis,

för eller mot, torde dock finnas och blifva af sednare forskare

framdragna. Omöjligt är ej heller, att spåren efter dessa stämp-

lingar blifvit sä mycket möjligt utplånade af de länge efteråt herr-

skaude magterna. Hattpartiet och holsteiu-gottorpska dynastien.

Anmärkas bör ock, att nämnde fyra skrifter både till rigtning och

djerfhet ega en viss likhet med de stämplingar och planer, som man
med säkerhet vet hafva varit af nämnde parti förehafda; likaså

att det ofvaiibeskrifna besynnerliga och hemlighetsfulla sätt, hvarpå

Hattregeringen behandlade Hemliga Utskottets konvolut, gifver

anledningar till starka misstankar. Voltemats anekdoter berätta

dessutom efter Fredrik Gyllenborg, att Tessin åt Lovisa Ulrika

utarbetat en ny regeringsform och velat locka Gyllenborg till del-

aktighet i företaget; men att denne undandragit sig. Tessius ovän-

ner åberopa ock ett Lovisa Ulrikas yttrande, sedan hon blifvit

fiendtligt stämd mot besague herre, nämligen, att denne velat

tillsammans med Adolf Fredrik uppgöra en plan till enväldets in-

förande.
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tycktes i förblindad yrsel sjelf störta sig i krigs

-

hvirfveln. Sådan yttrade sig sinnesstämningen åt-

minstone hos Lovisa Ulrika, hvilken var själen och

ledande tanken i tronföljare-, och ville vara det

äfven i Hattpartiet, ja i hela regeringen, och som
ofta visste göra gällande sitt: '^je le renxf^) Hon
såg ganska väl, att den förestående striden skulle

medföra många och stora faror; men hon hade
beslutat häldre trotsa dem än vika Märkvär-
digt är det sätt, hvarpå hon i bref till brodern
August Wilhelm skildrade sin och det imga hofvets

belägenhet och det just vid tidpunkten af den
mest hotande brytningen, eller i början af året

1749 -). Jag vill, skref hon, underråtta eder om
vår belägenhet. Vi spela högt spel och äro verkli-

gen hotade af en rasande storm. Var emellertid

öfvertygad derom, att jag icke är nog svag attfrvTcta

olyclicm., och kommer den, skall jag veta trotsa den.

Stundom är mcm större i mot- än medgång. Stri-

dens utgång är, ni vet det, alltid oviss; men om
vi äfven hlifva besegrade, så skall det aldrig ske

utan ett föregående tappert försvar. 3Iin gemål
är sin höga plats värdig, och om han icke har nå-
got af en Bon Quichotte såsom. Karl den tolfte^),

så har han visserligen mer förstånd och skall bättre

leda det hela.

Lovisa Llrika hade sålunda beslutat våga allt

och att störta sig och riket i den vådliga striden.

Med helt andra ögon och känslor betraktades

saken af de flesta hennes undersåtare, både höga
och låga. Mot krig, så det ena som andra, och i

synnerhet mot två på en gång, företedde sig ock
de stora och afskräckande hindren af brist på pen-

') Jac/ vill det. Se sid. 26.

^) Betiutliga i grefve Maoderströnis samlingar.

') S'il n'est pas de Don Quichotte comme Charles XII.
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ningar, på lifsmedel och mångenstädes äfven på vilja.

I allmänhet var all slags utsigt till krig mycket miss-
haglig för svenska allmogen, hvilken redan förut

klagade öfver de höga skatter, som föregående
fejder efterlemnat, och nu pågående rustningar

ökat. Här och der hördes ock hotande återljud

från år 1743, uttryck af böndernas välvilja för Dan-
mark och ovilja mot den påtrugade Adolf Fredrik,

och många trodde fullt och fast, att den sednares

tronföljareval blifvit på olagligt sätt tillvägabragt.

Ungefär samma känslor och tänkesätt hystes af en

stor skara personer inom både medel- och högre
samhällsklasser; och i synnerhet af de många kring

landet spridda lemningarna efter Mösspartiet, och
de fingo ytterligare styrka genom såväl Frankrikes
fredliga råd som Rysslands hotande hållning. Die
Hertzhaften minskades och Die Zaghaften ökades till

antal och utiåtighet, och det t. o, m., som vi sett,

inom Hattpartiet, hvilket, innehafvande magten, skulle

numera äfven uppbära ansvaret, ifall man råkade i

krig mot på en gång både Ryssland och Danmark.
Till stridigheternas biläggande föreslog ock Tessin

redan 1748 en europeisk kongress. Deraf blef väl

ingenting; men när tvisterna fortforo och farorna

växte, började partiets ledare se sig om efter något

sätt att komma ifrån åtminstone den ena fienden,

och detta tyckte man skulle lättast låta sig göra

med grannen i söder. Men äfven der mötte stora

svårigheter. Förnämsta tvisteämnet var, som vi

berättat, Danmarks önskan, att Adolf Fredrik skulle

utbyta sina arfsanspråk på hertigliga andelarna af

Sleswig och Holstein. Vi minnas ock, huru Dan-
mark redan 1743 framställde sådana sina önsknin-

gar, och huru de blefvo af svenska rådet under-

stödda, men af Adolf Fredrik tillbakavisade i). När
sedermera rysska regeringen omkring 1746 började

36. 196.
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blifva missnöjd med nämnde furste och derföre när-

made sig till Danmark, fattade detta sednare nytt

mod och framställde omigen samma anspråk.; men
besvarades i början med ett Nej! hka bestämdt som
det förra. Danska hofvet lät sig dock hvarken ge-

nom detta afslag retas till brådstörtade våldsam-

heter eller genom Rysslands förespeglingar lockas

till utsväfvande planer, utan rigtade allt framgent

sina bemödanden på det enda målet, Sleswig-Hol-

stein. Till ersättning för Adolf Fredriks dervarande

arfs-anspråk föreslog det omigen danska konunga-

husets rättigheter till OIdenburg och Delmenhorst.

Anbudet blef dock äfven denna gång af Adolf Fredrik

tillbakavisadt; ehuru han ganska väl visste, med
hvad ifver svenska både rådet och folket önskade

en förlikning med Danmark, och tillika huru vigtig

och angelägen den under då hotande omständig-

heter var för liela riket. Tronföljare-paret syntes

dock obevekligt, hvarje försoning med Danmark
således omöjlig, och kriget, dubbelkriget, följaktli-

gen oundvikligt, och om några veckor kunde fält-

tåget öppnas.

Under så förtviflade omständigheter måste nu
rådsherrarna gripa sig an, och för rikets frälsning

våga allt, t. o. m. en brytning med tronföljare-

paret. De sammanträdde också den 4 April för att

om detta vigtiga ämne öfverlägga. Det var ett hett

jern att vidröra. Frågan gällde å ena sidan rikets

fred och välfärd, och å den andra rikets kronprins

och de arfs-anspråk, till hvilka denne var fullt be-

rättigad, och hvilkas afstående måste för honom
personligen vara ganska kännbart. Underhandlingen

måste ock föras i största hemlighet; ty man visste,

att, om saken upptäcktes, skulle den af Ryssland

motarbetas, kanske tillintetgöras. Under målets hela

behandling iakttogo fördenskull rådsherrarna mycken
försigtighet, och blott en enda vid kansliet anställd
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tjensteman, en Falkenberg i), fick sig anförtrodt fö-

randet af dessa vigtiga protokoll. Rådets önskan

var, att Adolf Fredrik skulle genom antagande af

nämnde bytes-förslag vinna Danmark för Sverge och

således minska, kanske afvända faran af ett krig

mot Ryssland. Till främjande af denna plan och till

afskräckande frän all tanke på krig blefvo nu af

det rådande Hattpartiet anförda bland andra äfven

alldeles samma skäl, som 1738 af Mössorna; t. ex.

att staten imr gäldhtinden, statsinkomsterna otiU-

räcMiga, statsbristen stor, undersåtarne tdsiigna och

främmande understöd osäkert m. m. Derjemnte
anmärktes, att intill 1718 hade Sverge visserligen

sträfvat efter vidsträcJcta eröfringar, höga tittlar

och mycliet politiskt inflytande; men att numera hade

hade regering och folk lärt sig i stället söka de

väsendtligare fördelarna af handelns, näringarnas

och landthrukets förkofran, och lärt sig itise, huru
fäderneslandet skulle i dessa hänseenden göra stora

förluster, i fall ett krig mot Danmark och Byssland

uthruste. Dessa af partiet Tessin 1749 uttalade ord

må jemnföras med dem, som personen Tessin 1738

uttalade mot ett nesligt stillasittande och en hlyg-

sam hvila-). Att, fortfor man, att för faror och

lidanden af besagde svåra beskaffenhet blottställa det

stora Sverge endast för det lilla Holsteins skull,

detta kunde rådsherrarna icke tillstyrka. De tyckte

tvärtom, att Adolf Fredrik borde se mer på Sverges

än på sin egen slägts fördel och genom bifall till

det föreslagna bytet, afböja den hotande krigsfaran,

och derigenom förvärfva sig nya rättigheter till

Sverge; ja, genom en sådan uppoffring göra detta

rike till sitt enda fädernesland. För yttermera

visso skull uppsatte rådet en skrift, hvilken anförde

') Troligen Melcher, grundläggaren af falkenbergska arki

på Brokind, slutligen riksråd, friherre och grefve.

2) a*. 114.



241

och sökte vederlägga de skäl, som kunde mot ifrå-

gavarande förlikning göras, hvilken skrift till proto-

kollet bifogades. Rädsherrarna mente väl sina skäl

vara bindande, och Frankrike gillade dem. Man
förutsåg likväl, att förslaget skulle misshaga Adolf

Fredrik, hvarföre ingen ville vara den förste, som
detsamma för honom framlade. Slutligen åtog sig

Tessin det kinkiga uppdraget. Under ett förtro-

ligt samtal berättade han förhållandet i allmän-

het, hvarpå Adolf Fredrik begärde att till en bör-

jan få sig förslaget meddeladt enskildt, men icke i

sittande råd. Det aflemnades ock, men derefter

förgingo tvä veckor, utan att något svar afhördes.

Tessin påminte om saken, men Adolf Fredrik mente
den icke hafva någon brådska. Emellertid nalkades

dock våren och tiden för ett fälttåg, kanske för ett

krig, och riksrådet gjorde sig ånyo påmint. Adolf

Fredrik förklarade då den 7 Maj, att han ville för
Sverge offra lif och allt; men han framlade der-

jemnte några sina tvifvelsmål, sina inkast, de flesta

dock tämligen obetydliga. Rådsherrarna sökte veder-
lägga äfven dem, och förnyade tillika sin anhållan

om skyndsamt bifall. Derjemnte lät Frankrike för-

klara, att, om Adolf Fredrik icke till Damnarks lug-

nande gåfve efter, skulle Frankrike ej längre ut-

betala några underhålls-penningc^r ; och från lands-

orterne inlupo hotande underrättelser om befolk-

ningens motvilja för krig i allmänhet, och i syn-
nerhet för ett mot Danmark. Slutet blef, att

Adolf Fredrik gaf efter och antog det gjorda för-

slaget, hvarpå Danmark öfvergick till Sverges sida,

och Ryssland, lemnadt ensamt, drog sig något till-

baka, genom hvilket allt freden i Norden blef åt-

minstone för tillfället betryggad. Den och det nya
förhållandet fick ytterligare stadfästelse, när någon
tid ^derefter svenska prinsen, den fyra-årige Gustaf,

förlofvades med den danska prinsessan Sofia Mag-
dalena, om hvilken förbindelse mera framdeles.

Fryxells Ber. XXXVII. 16
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Förlikningen med Danmark var alltså vunnen
och freden i Norden stadfästad genom ofvannämnde
utbytta arfs-anspråk och ingångna förlofning. Båda
åtgerderna hade blifvit genomdrifna af det i rådet

herrskande och denna gång fredligt sinnade Hatt-

partiet; men under det unga hofvets tydliga miss-

nöje och motstånd ^j.

TRETTIONDEFEMTE KAPITLET.

SEDNARE TVISTER MOT RYSSLAND

och

ADOLF FREDUIKS NYA FÖRSÄKRINGS-SKRIFT.

Danmarks försoning med Sverge hade betydli-

gen minskat rysska hofvets krigsifver, men ingalunda

dess personliga ovilja mot tronföljare-paret eller dess

politiska mot hvarje försök att utvidga Sverges ko-

niungamagt. Den ifver och envishet, hvarmed det

unga hofvet fullföljde sina planer, förorsakade ock

eh ständigt underhållen oro hos Ryssland och lika-

ledes hos Österrike; emedan bägge befarade, att

deras gemensamma fiende Preussen skulle erhålla

ett serdeles kraftigt bistånd från Sverge, i fall Adolf

Fredrik finge snart och med ökad magt uppstiga på
tronen. För att hindra både det ena och andra

vidtogo fördenskull nämnde regeringars sändebud

alla åtgerder, som stodo dem till buds, Redan är

berättadt^), huru de sökte uppskrämma och uppreta

allmänna tänkesättet genom att kringsprida obe-

stämda och oroande rykten om tronföljare-partiets

') Danska, franska, preuss., sax. och österr. min.

bref. Råds pr o t. samt lektor Wetters anteckningar ur danska

riksarkivet.

2) Sid. 23 i.



243

så kallade olagliga och brottsliga planer, hvarjeinnte

Elisabet gång på gång också i skrifvelser till sven-

ska hofvet förklarade sig fullkomligen öfvertygad

om sjelfva tronföljare-parets afsigt, att medelst nå-

gon statshvälfning utvidga den svenska konunga-

magten, och hon visade sig känna planen att bereda

lägenhet dertill genom uppskjutande af nästa riksdag.

Dessa dof\'a rykten, dessa högljudda anklagel-

ser underhöllo och ökade oron å ena sidan hos de

svenska frihetsmännen, och å den andra hos både

tronföljare- och Hatt-partiet; hvarjemnte, som sagdt

är, många inom det sednare började hysa en ej

ringa obenägenhet mot Lovisa Ulrika och hennes

magtiitvidgnings-planer. Också af dessa anledningar

framkom nu det förslaget, att Adolf Fredrik borde

genom en allmän kungörelse vederlägga de rysska be-

skyllningarna. Åfven hofvet i Paris och konung
Fredrik i Preussen rådde till en dylik lugnande för-

klaring. Rådet följdes, och skriften uppsattes af

Höpken och granskades af rådet, prinsen och ko-

nungen, och bfef derefter, enligt Adolf Fredriks be-

gäran, tryckt och under den 12 Juli 1749 utfär-

dad i). Innehållet var, att Adolf Fredrik ^« cUtlcraf-

tigaste och heligaste tillJcännagaf, att han hvnrJcen

sjelf eller genom andra tänkt eftersfräfva något,

som vore stridande mot hans ed och försäkran eller

mot landets regerings-form och ständernas frihet;

— och att han skulle anse för sin och rikets hät-

skaste fiende enhvar, som. ville göra någotförsök mot
fäderneslandets frihet och ständernas rättigheter, —
och att sådant var hans beständiga uppsåt och tanke,

och att han af sina undersåtare begärde ingen ting

annat oinskränkt än den kärlek, hvilken utgör

hvarje öfverhets pålitligaste stöd o. s. v. '-). Uppgiften,

') Rådsprot. Juli 1749.

^) Såsom vi sett och längre fram skola tydligare se, hade

flere Hattpartiets ledare redan nu börjat draga sig tillbaka från

de s. k. suveränitets-planerna, t. o. m. att ogilla dem. Det är ej
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att Adolf Fredrik aldrig sträfvat efter förändring i rege-

rings-sättet, var, enligt hvad de kunnigare nogsamt
hade sig bekant, stridande mot sanningen, hvilket hos

alla sådana personer minskade förtroendet till förkla-

ringens öfriga innehåll. Uttrycken hade ock möjligt-

vis kunnat vara än mer bestämda och afgörande. I van-

liga fall skulle de likväl befunnits fullkomligt tillfreds-

ställande. Men nu var det verkliga eller låtsade miss-

troendet så stort, att motpartiet icke fann eller icke

ville finna den gifna förklaringen och försäkringen till-

räcklig, utan påstod, att orden blifvit med flit så ställda,

att kronprinsen icke skulle vara af dem ovillkorligen

bunden. Han hade t. ex. förklarat sig hvarken sjelf

eller genom andra eflersträfva någon magt, som vore

stridande mot regeringsformen m. m.; rnen, sade man,

detla hindrar honom ej från att mottaga en sådan,

i fall den af andra, af ständerna erbjudes, och som

föregifvas kunde, frivilligt erbjudes: hans försäk-

ran borde fördenskull också af ständerna bekräftas.

Han hade ytterligare tillkännagifvit, att han icke nå-

gonsin tänkt på en sådan magt-utvidgning; han borde

dock, mente man, hafva gjort det tillägg, att han ej

heller skulle i framtiden göra det. I det på svenska

författade exemplaret hade han sagt, att uppfyllandet

af dessa löften vore hans beständiga uppsåt, hvilka

tvä ord i det fransyska exemplaret återgåfvos med
ferme resolution'^); men man anmärkte, att det bort

heta permanente eller immuable resolution'^) o. s. v. 3).

Hofvet i Petersburg framför andra påstod, att förkla-

ringen var ställd på skrufvar och icke gaf någon sä-

kerhet, hvarföre ock rysska regeringen inför den i

otroligt, att besagde ledare gerna velat framkalla denna Adolf

Fredriks förklaring, för att derigenom kunna så mycket lättare

hindra den tillämnade magt-utvidgningeu.

') Fasta beslut.

2) Ständiga eller oföränderliga beslut.

3) Rådsprot. Sept. 1749. Min. bref, franska, den 17

Okt. och österr. den 27 Aug. s. å.
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Stockholm tillkännagaf. att i fall något försök gjordes

till den gällande regerings-formens öfverända-kastande,

skulle kejsarinnan låta sina troppar inrycka i Finn-

land och der qvarslanna, tills Adolf Fredrik berörde

grundlag antagit och besvurit. Svenska regeringens

svar till rysska gesandten var uppsatt af Tessini),

och deri lästes följande. Vi hafva meddelat hans

majestät konungen eder skrifvelse, ehuru den är för-

fattad i mycket ovanliga ordalag. Af aktning för hen-

nes majestät kejsarinnans person, har dock hans ma-
jestät konungen befallt oss svara derpå. Vi anmärka
fördenskull, att, enär ham kongl. höghet vår kronprins

frivilligt förnyat sin försäkran om iakttagande af re-

gerings-formens föreskrifter och om upprätthållande

af ständernas frihet, är hvarje misstanke om motsat-

sen en svär förolämpning mot hans person. Om i

öfrigt några försök mot vårt styrelsesätt skulle i verk-

ligheten göras, så har Sverges regering sjelf krafter

nog att dem tillbakavisa. 1 fall nu, oaktadt dessa för-

hållanden och färsäkringar, Ryssland låter sina trop-

par rycka ofver gränsen, har konungen vår herre

befallt oss uttryckligen tillkännagifva, att han måste

betrakta hvarje sådant steg såsom ett våldförande af
folkrätten, oeh såsom en algerd, den der skall tvinga

Sverge att till sitt försvar använda alla de medel, som
försynen lemnat i dess hand, och som svenska kronans

oberoende och ära fordra. Allvaret och värdigheten

af detta svar verkade, och flere utrikes hof ogillade

Elisabets uppförande och tyckte, att hon bort åtnöjas

med Adolf Fredriks förklaring. Inkasten mot den-

samma voro ock, såsom vi sett, småaktiga, trugade,

och äfven förolämpande; ty de inneburo ett Hysslands

försök att blanda sig i Sverges inre angelägenheter.

Regeringen i Stockholm lemnade också dessa Ryss-
lands anmärkningar utan afseende; men saknade magt

') Några tillägga Ekeblad.
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att den på vederbörligt sätt tillbakavisa, icke blott

med ord utan ock med gerningar.

Sedan Tessin lyckats åstadkomma försoning med
hofvet i Köpenhamn, vågade ej heller Elisabet något an-

fall; ty hon skulle dervid haft att vänta motstånd af

alltiör många och mägtiga krafter, af hela svenska
folkets, alla partiers brinnande hat till Kyssland och
brinnande kärlek till ära och sjelfständighet; likaså af

Sverges bundsförvandter, Preussen, Frankrike och nu-
mera kanske också al Danmark. Ryssland beslöt

fördenskull att för det närvarande icke tillgripa några
våldsamheter, utan afbida konung Fredriks snart vän-
tade frånfälle, och hvad då skulle inträtTa, hvad då

kunde göras. Det fortsatte dock oafbrutet sina stämp-
lingar, i synnerhet i Finnland, för att der vid den vän-

tade brytningen hafva att påräkna så många vänner
som möjligt,

Oaktadt detta Rysslands något tillbakadragna upp-
förande, och oaktadt svenska allmänhetens och äfven

en stor del af Hattpartiets benägenhet för fred; —
oaktadt allt detta och mycket annat, bibehöll dock en

del af tronföljare-partiet sin krigiska sinnesstämning.

Lovisa Ulrika samt preussiska sändebudet jemnte en

icke ringa skara deras anhängare ville hösten 1750
nödvändigt skicka en betydlig styrka, 8000 man, öfver

till Finnland, men förslaget blef i rådkammaren afböjdt

af Tessin och dervarande manstarka fredsparti, till hvil-

vet numera äfven Stjernstedt och Ehrcnpreus öfver-

gått, och kvilket den gången fick understöd också af

Adolf Fredrik, hvarjemnte också Frankrike afrådde

från hvarje sådan åtgerd.

I ofvanbeskriina mellan krig och fred sväfvande

ställning hängde förhållandet mellan Sverge och Ryss-

land under åren 1747—1750, och ända till konung
Fredriks död. En granskande återblick visar, att den

fiendtliga sinnesstämningen hade blifvit framkallad å

ena sidan af Elisabet och Bestuschew och af deras

närgångna och förolämpande fordringar, — och å den
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andra genom Lovisa Ulrika och det af henne fram-

trugade mot Ryssland riglade förbundet med Preussen.

Följden blef, att Sverge tvingades till oupphörliga krigs-

rustningar, hvilka på ett kännbart sätt ökade de re-

dan förut tryckande bördorna af undersåtarnes skatter

och rikets skuld i).

Hela denna långvariga brytning kan i öfrigt be-

traktas såsom icke blott en följd af Lovisa Ulrikas

personlighet, utan ock såsom ett den svenska foster-

lands- och sjelfständighetskänslans krampaktiga bemö-
dande att, oaktadt all svaghet och utmattning, dock

söka lösrycka sig från det nesliga beroende under

Ryssland, som Karl den tolftes och Karl Gyllenborgs

krig grundlasgt och utbildat.

TRETTIONDESJETTE KAPITLET..

BRYTNINGEN MELLAN DET UNGA HOFVET OCH
IIATTREGERINGEN 1748—1751.

Föregående kapitel hafva visat flere spridda spår

af en inträdande oenighet emellan tronföljare-paret och

en större eller mindre del af Hattpartiet, Vi lemna
här en sammanhängande teckning af förhållandet.

Med det onda samvetets fruktan för Mössornas
efterräkningar hade, som ofta nämndt är, Hattpartiets

ledare under åren 1744— 1746 sökt skydd hos tronföl-

jare-paret och fördenskull understödt eller låtsat under-
stödja dettas sträfvande efter påskyndad tronföljd och
ökad konungamagt. Men i December 1746 lyckades

Hattpartiet genomdrifva de riksrådsval -), genom hvilka

') Danska, fi-anska, preuss., sax. och österr. min. bref,
Upps. Nordiuiana. Arkivet på Trolle-Ljungby, samt rådsprot.

2) Sid. 93-99.
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det fick afgjord öfvervigt i rådkammaren och således

en mer betryggad ställning än förut. Redan då begynte

ock några dess ledare inse, att de^hädanefter icke för

sin, för partiets skull behöfde utvidga konunga-mag-
ten^); hvarföre de ock började betänka, huruvida det

icke vore klokare att åt sig sjelfva behålla det inflytande,

hvaraf de såsom beherrskande både rådkammaren
och ständerna numera voro i besittning. KorfT lät

också Adolf Fredrik förstå, att denne icke borde räkna

pä Hattpartiets tillgifvenhel jör hans person eller pä
dess biträde vid hans slräfcanden; ty, sade Korff,

sä snart Hattarna fullkomligt besegrat och undanträngt
sina motståndare, skola de behandla ers kongl. höghet

på alldeles samma sätt, som de behandlat hans maje-
stät, den gamle konungen-). Man såg, att anmärknin-
gen gjorde intryck, men det unga hofvet måste för

sina egna planers skull och i striden mot gemen-
samma vedersakare, fortfarande understödja Hattpar-

tiet, och mot slutet af riksdagen 1747 blef ock,

så som vi sett, dessa fiender, Akerhielm afsatt och

Mössorna slagna ur fältet. Hattpartiet eller åtmin-

stone en del deraf tyckes ock ännu i slutet af samma
riksdag hafva gjort eller ämnat göra tronföljare-paret

några rätt kraftiga handtag såsom vi sett i fråga om
uppskjutandet af nästa riksdag och om förhållningsbref-

vet för härens öfverbefäP). I början af 1748 fortgingo

ock deras gemensamma öfverläggningar om dylika

ämnen; likväl blefvo de förut mycket nära förbin-

delserna mindre täta, mindre lifliga, mindre förtroliga,

och det var mer Hattpartiet som drog sig tillbaka

från det unga hofvet än tvärtom.

Orsaken är att söka icke blott i nyssnämnde
egennyttiga beräkningar, utan ock i en verklig kärlek

till det nya statsskicket, en verklig öfvertygelse om

') Franska min. bref den 17 Januari 1747.

) Sax, min. bref den 16 Maj 1747.

>) Sid. 199.
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dess företräden, i synnerhet framför ett envälde, som
skulle falla i Lovisa Ulrikas hand. Hattarna ansågo,

att det var för Sverge nyttigare att styras af råd-

kammaren än af nämnde prinsessa.

Redan under loppet af 1748 föreföllo några upp-

träden af oenighet mellan det krigslystna tronföljare-

partiet t. ex. Palmstieroa, Liewen och Hårleman,

samt några mer fredliga Hattar t. ex. Tessin. Egent-

liga brytningen inträffade dock först våren 1749,

och när Hattpartiets ledare af oro för det hotande

kriget mot både Danmark och Ryssland, och med
minne af så väl den sista fejdens olyckor som af

Mössornas derpå grundade ansvars-påstående, icke

ville omigen utsätta fäderneslandet för dylika miss-

öden, ej heller sig sjelfva för dylika efterräkningar,

utan beslöto locka Danmark frän Ryssland, och att i

sådan afsigt öfvertala, och, om så behöfdes, truga

Adolf Fredrik till afstående af sina schleswig-holstein-

ska anspråk. Med detta redan beskrifna uppträde hade

brytningen mellan det unga hofvet å ena och Hatt-

partiets ledare å andra sidan trädt öppet och omiss-

känneligen i dagen.

Att det skulle efterföljas af flere dylika slit-

ningar, låg i både sakens och personernas natur.

Lovisa Ulrika ville alldeles icke låta sig af nyss

uppräknade svårigheter afskräckas. Det unga hofvet

vidhöll derföre sina åsigter och fortsatte sina förbe-

redelser, icke blott Hattarna oåtsporda, utan ock i

strid mot dem. Det sökte följaktligen att bilda sig

ett eget, af Hattarna oberoende parti, och begagnade

dervid förnämligst syskonparet Liewen och Hårle-

man 1), stundom ock några, som man sade, Tessins

afundsmän, en Höpken, en Palmstierna, m. 11. och

derjemnte ett ständigt växande antal sådana personer

hvilka i samma mån, Fredriks lefnadsafton nalkades,

vände sig och sin dyrkan till den snart uppgående

') Österr. min. bref den 24 April 1750.
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nya solen. Dertill kom ock ett ej ringa antal med-
borgare, som i ärligaste välmening voro öfvertygade

om nyttan af en ökad konungamagt. Med stöd af

detta parti inlät sig det unga hofvet från och med
sommaren 1749 i kamp mot sina förra vänner, de

nu regerande Hattarna. Vi skola här berätta några

derunder förefallna uppträden, hvilka tillika kunna
betraktas som de första skärmytslingarna i den strid,

hvars blodiga och afgörande slut inträffade först 1756.

BKYTNINGEN MELLAN DET UNGA HOFVET OCH TESSIN,

Tessin hade under åren 1744— 1747 varit det

unga hofvets allt i alla, föremålet för dess förhopp-

ningar och innehafvaren af dess förtroende, och att

han också någon tid efteråt både känt och deltagit i

dess planer, tyckes vara säkert. Men under sednare

delen af 1748 och i synnerhet under våren 1749 drog

han sig tillbaka, förmodligen af ofvan-uppräknade för

hela Hattpartiet gemensamma skäl. Huruvida de ädla

eller oädla deribland verkat mest, torde numera ingen

kunna med säkerhet afgöra; men att dömma af Tes-

sins lynne och uppförande i allmänhet, anse vi troligt,

att kärlek till frihet och fädernesland varit de för-

nämsta, ehuru icke enda drifljedrarna. Men eme-
dan förbindelsen mellan honom och det unga hofvet

varit varm och, som det tyckes, å ömse sidor upp-

rigtig, ville i början ingendera uppgifva förhoppnin-

gen om dess fortfarande. Följakteligen sökte man
ömsesidigt ölvertala och vinna hvarandra. Tessin

föreställde, huru ett konungahus kunde genom väl-

görenhet samt genom uppmuntringar, gifna åt ve-

tenskaper, konstverk och näringar, vinna folkets både

vördnad och kärlek samt leda dess öden utan att in-

kräkta pä dess frihet. Från andra sidan lät man
Tessin förstå, huru han under skygd af en magt-

egande konung skulle, befriad frän både partistormar-
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nas obehag och ansvarets vådor, kunna föra elt lysande

och lyckligt lif. För att åt sistnämnde skäl gifva än

mer styrka och för att äfven genom andra medel in-

verka på den inflytelserike mannen, tillgrepos namn-
lösa bref och skrifter, än på vers, än på prosa, h vilka,

innehållande lockelser, hotelser eller smädelser, blefvo

honom tillskickade t. o. m. stundom instuckna i hans

grefvinnas kläder, och det uppe pä sjellva holvet; men
alla dessa bemödanden aflupo fruktlösa, och till Sver-

ges sändebud vid främmande hof utfärdade Tessin

öppna bref, i hvilka han bedyrade sig aldrig vilja del-

taga i några suveränitetsplaner. Lovisa Ulrika blef

uppbragt och påstod, att dessa Tessins nu visade tän-

kesätt, innebure ett alTall från tillförene yttrade åsig-

ter, och tillika en otacksamhet för tillförene åtnjutna

välgerningar; hvaremot man hörde Tessin påstå, att,

ifall Lovisa Ulrika varit född nndersåle, skulle också

hon varit en republikan, och det mer bestämdt och

orubbligt än någon annan. Den inbördes oviljan blef

ej ringa, och utbröt flore gånger tämligen våldsamt.

Redan våren 1749 blef Lovisa Ulrika öfver Tessins

så kallade afTall så uppbragt, att hon sökte nedsätta

hans inflytande, och bland annat fråntaga honom gu-

vernörskapet öfver prins Gustaf; ty, sade hon, Sverges

blifvande konung bör uppfostras af en man, som ingifver

honom, icke zaghafte, utan herzhafte åsigler. Man
ville veta, att till detta beslut hade bidragit Henrika
Liewen, i afsigt att skälla platsen åt sin broder, eller

åt sin make. Men vid underrättelsen om det ena
som det andra, sade Tessin; jag nedlägger detta äm-
bete endast i ständernas händer, af hvilka jag mot-
tagit det; och mellan honom och Lovisa Ulrika föreföll

i Juni 1749 en tvist så häftig och skarp, att Tessin

afbröt den genom att aflägsna sig, då han till den i

förmaket stående Henrika Liewen utbrast; jag har
aldrig af hennes kongl. höghet väntat eller förtjenat få
höra, hvad jag mc hört. Tvisten skulle väl seder-

mera anses bilaggd, men den ovänliga sinnesstämnin-



gen fortfor. Hösten 1750 utbröt den åter och troligt-

vis med anledning af troppsändningen till Finnland; och

Lovisa Ulrika blef dervid så uppbragt, att hon förböd

sina hofdamer besöka Tessins hus. Hon fann dock

snart rädligast att stilla sig'), och i allmänhet sökte

både hon och Tessin att för verldens ögon dölja för-

hållandet. Det upptäcktes dock snart af skarpsyn-

tare blickar, och några framtidsmän ville begagna om-
ständigheterna och påskynda Tessins fall för att se-

dermera få intaga hans plats. Som sådana fiskare i

det grumliga vattnet omtalades Palmstierna, men i

synnerhet och oftast A. J. v. Höpken-), med hvad
skäl, kunna vi ännu icke afgöra.

Saken föranledde naturligtvis någon oenighet inom
sielfva Hattpartiet, i synnerhet i början; då Ekeblad,

Höpken och Palmstierna m. fl. understödde, men
Tessin jemnte några andra motarbetade det unga hof-

vets planer. Mer och mer insågo dock äfven de förra

vådan af att öka den magt, som skulle falla i Lovisa

Ulrikas hand. Med anledning af ett och annat drag

trodde man sig ej heller kunna fullkomligt lita på
Adolf Fredriks ord. Det ena med det andra vidgade

mer och mer afståndet mellan rådet och det unga

hofvet. Om också Palmstierna och Höpken möjligtvis

icke ogerna förutsågo Tessins fall, så instämde likväl

också de liksom de flesta rådsherrarna snart nog i hans

bemödande att hindra hvarje försök såväl till krig mot
Ryssland som till konungamagtens utvidgning 3). Spän-

ningen ökades. Man' berättade å ena sidan, huru Lo-

visa Ulrika i sin förbittring lofvade att vid nästa riks-

dag inskränka rådsherrarnas magt*); och huru å den

') Öster r. min bref; samt Kassels arkiv. Gehebes bref

1749 och 1750. Af ofvanstående, liksom af många andra skäl,

kan läsaren finna, huru föga sannolik berättelsen är om Tessins

sednare kärleksförklaring för Lovisa Ulrika.

-j Österr. min. bref den 27 November 1750.

^) Österr. min bref. Januari 1751.

*) Österr. min. bref den 27 November 1750.
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andra rådsherrarna ämnade vid nästa riksdag tvärtom

förstärka den eller åtminstone kraftigt upprätthålla

regeringsformen af 1720.

Tvisten om prins Gustafs förlofning skall längre

fram serskildt beskrifvas.

BRYTNINGEN MELLAN DET UNC-A HOfVET OCH FRANKRIKE.

Under dessa år utbildade sig mellan de europeiska

staterna ett nytt förhållande, som fick mycket infly-

tande äfven på Sverge, och som i betydlig mån bi-

drog till söndringen mellan tronföljare- och Hattpar-

tierna. Frankrike och Preussen hade, som berättadt

är, förut varit med hvarandra nära förenade till följe

af deras gemensamma bemödande att upphäfva prag-

matiska sanktionen och försvaga Österrike, Genom
freden i Aachen hösten 1748 bilades den långvariga

tvisten om berörde ämne, och i och med detsamma
försvann hvarje anledning till närmare förbund de

nämnde båda staterna emellan. Enhvar bland dem
följde ock sedermera sina egna och enskilda planer,

hvilka i afseende på Sverge blefvo helt olika. Preus-
sen ville underhålla den fiendtliga sinnesstämningen

mot Ryssland, Frankrike deremot ville upprätthålla

freden. Genom blodets frändskap och åsigternas val-

frändskap slöto sig tronföljareparet och dess krigiska

anhängare till Preussen, hvaremot rådet, de egentliga

men numera fredligt sinnade Hattarna, fortfarande

höllo sig till Frankrike. Följden blef, att sistnämnde
lands regering icke längre ville understödja det unga
hofvets sträfvan efter envälde, utan tvärtom sökte i

förbund med sina vänner rädsherrarna att upprätthålla

det fria statsskicket, för att således kunna bibehålla

också freden. Försöket lyckades äfven; ty rådet hade

på sin sida bland de utrikes magterna både Frankrike
och Ryssland, och inomlands både konungen, rege-

ringsformen och den stora allmänheten.
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Än Mössorna, det rådande partiets vanliga veder-

sakare? Mössorna, heter det ena gången: de sofva'^);

eller en annan gång: de älska freden och friheten,

men icke del unga hofvel, och vilja fördenskull icke

på något villkor understödja det sednares lystnad

hvarken efter krig eller efter regentmagt. Förlöljel-

serna 1747 och 1748 torde ock hafva bidragit till

deras tystnad. Alltnogl Hattarna inom rådet fingo

utan något motstånd frän den sidan styra riket och

leda ärenderna.

BRYTNINGEN MELLAN DET UNGA HOFVET OCH RÅDET.

Våren 1749 föreföll en tvist, om hvilken vi lik-

väl känna endast några få punkter, dessa dock till-

räckliga för att ådagalägga den väckta frågans vigt

och den ömsesidiga förbittringens höjd. Det berättas,

att man tvistade om, huruvida en då utgången för-

ordning skulle bekräftas med Adolf Fredriks enskilda

eller med rådets gemensamma signet; — att Adolf

Fredrik, uppeggad af Liewen, ingaf en skrifvelse, i

hvilken han påstod rådet hafva genom öfverraskning

förmått honom till ett beslut, som han sedermera

ångrade, och nu ämnade genom ständerna upphäfva;

— att rådet skickade Höpkens bror med ett svar, hvari

det nekade till sanningen af Adolf Fredriks beskyllningar,

men deremot påstod, att hans upplörande härutinnan

stärkte misstankarna om hysta envåldsplaner. Slutet blef,

att, oaktadt Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas häftiga

missnöje, måste den förre taga tillbaka sin anklagelse-

skrift, hvaremot allt, som rörde detta mål, blef ur råds-

protokollerna uteslutet 2).

[ November samma år skulle en lagmanssyssla

tillsättas. På det unga hofvets begäran hade konun-

') Danska min. bref den i December 1750.

2) Franska min. bref den 13 Maj 1769.
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gen (lertill utnämnt en Wrangel, men förbigått en

medlem af slägten Gyllenborg, hvilken dock blifvit af

rådsherrarnas flertal förordad. Tvisten måtte hafva

varit tämligen häftig; ty det berättas, att råds-

herrarna sedermera höllo förtroliga öfverläggningar om
det stolta språk. Lovisa Ulrika fört, om de tilltag,

man hade att framdeles af henne förvänta, och om
nödvändigheten att i tid sätta en dam mot hennes

sjelfrådiga åsigter och vanor').

Vintern 1750 ämnade Adolf Fredrik sända trop-

par till förstärkande af hären i Finnland, men rådet

vägrade; ty det ville icke gifva Ryssland minsta an-

ledning till krig. Adolf Fredrik föreslog då, att fem
eller sex regementer borde nästa vår samlas till ett

öfnings- och lustläger utanför Stockholm. Man fruk-

tade dock, att derunder dolde sig någon statshvälf-

ningsplan, hvarföre rådet i början vägrade, hvarvid

Stiernstedt rörande sjelfva förslaget fällde följande

märkliga ord : ers kongl. höghet vill alltså genom dy-

lika tillbud sjelf gifva en bekräftelse ål de kringlöpande

ryktena om anslag mot vår frihet? Prinsen svarade:

dessa rykten äro falska, och man hör ej heller några
sädana omtalas mer än här i Stockholm. Stiernstedt

genmälte; gifve Gud att så vore! men dylikt tal höres

ty värr också i landsorterna -). Sedermera blef likväl

ett sådant lustläger samma år hållet 3).

Frampå året 1750 ville Adolf Fredrik i egen

person resa till Finnland. Rådet afstyrkte; ty årstiden

var sen och penningebristen stor; kanske misstänkte

man också nu en derunder liggande envåldsplan; eller

kanske fruktade man, att några der af prinsen vidtagna

förhetsade åtgerder kunde framkalla kriget. Franska
regeringen ämnade vid samma tid till Finnland öfver-

) P^ranska min. bref den 7 November 1749.

) Franska min. bref den 27 Mars 1750.
') Danska min. bref. Maj 1750.
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skicka en officer vid namn La Touche i); enligt några

för att motarbeta en dylik statshvälfning eller ett dy-

likt krig, enligt andra lör att se efter, huruvida sven-

ska regeringen verkligen hade på rustningar i Finn-

land ativändt de summor, Frankrike för sådant ända-

mål utgifvit. Rådet lyckades ;dock att afböja den i

båda fallen för Sverge skymfliga resan; och å andra

sidan äfvenså en ny troppsändning, hvilken det unga
hofvet och det preussiska sändebudet omigen ville dit

öfverskeppa-).

TVISTEN 17 50 OM FREDRIK AXEL VON FERSENS

UTNÄMNING TILL GENERAL-MAJOR.

Den sedermera mycket framstående riksdags-

mannen Axel Fersen, såsom han vanligtvis och för

korthetens skull benämndes, var redan i sin ungdom
en ganska utmärkt personlighet. Han ingick tidigt i

Frankrikes tjenst och blef der nämnd till öfverste vid

26 och till general-major vid 29 års ålder, hvar-

efter han återvände till fäderneslandet. Här hade han

blott en kortare tid tjenstgjort; men begärde dock

nu genast att blifva utnämnd också till svensk ge-

neral-major. Så hastig befordran skulle hafva stött

mången äldre krigare, hvarföre Adolf Fredrik bad ho-

nom återtaga sin ansökan och lofvade i ersättning

ett svenskt regemente. Men Liewen, som var Fer-

sens afunds- eller vederdelo-man, motarbetade äfven

sistnämnde befordran, så att den tycktes vilja ute-

blifva. Fersen återtog derföre icke, utan fullföljde

tvärtom sin första ansökan ^), och fick deruti under-

stöd af rådet, bland hvars medlemmar några varit

') Skrifves stundom ock La Tours.

2) Sax. min. bref den 30 November 1750.

^) Voltemats anekdoter. Franska min. bref den 23 Juni

1750. — Preuss. min. bref den 5 Februari 1751.



vänner med fadern, den på sin tid så kallade trium-

viren, presidenten Hans v. Fersen i). Kedan somma-

ren 1750 föreföilo härom mellan Adolf Fredrik och

rådsherrarna så häftiga tvister, att den förre under

flere dagars tid afhull sig från allt deltagande i de

sednares sammanträden, och man måste genom Eke-

blad öfvertala honom att åter infinna sig'-). Sjelfva

befordrings-målet förblel dock länge oafgjordt. Andtc-

iigen skidle förslaget uppsättas, hvarvid rådet talade

för, men Adolf Fredrik mot Fersen, och det så ifrigt,

att han t. o. m. hotade rådet med efterräkning infor

ständerna 3). Fersen blef likväl på förslaget uppförd,

och en gång, när Adolf Fredrik var bortrest på jagt,

öfvertalade man den gamle konungen att utnämna

Fersen till ifrågavarande syssla. Adolf Fredrik blef

högeligen uppbragt, och Liewen vände sig till llere

förbigångna öfverstar. hvilka han sökte uppreta mot

rådet ocli draga öfver till hofpartiet. Fersens utnäm-

ning stod emedlertid last^. Mot densamma atlät vis-

serligen Adolf Fredrik en" formlig insaga, men seder-

mera, och blifven konung. '^iog han den tillbaka^).

TVISTERNA 1750 OM l'ÖRLOFNINGEN MELLAN SVENSKA

PRINSEN GOSTAF OCH DANSKA PKINSESSAN

SOFIA MAGDALENA.

Bland brytningarna mellan rådet och det unga

hofvet var knappt någon så häftig som den nu angifna.

Sjelfva förlofningen utgjorde en beståndsdel af Tessins

från år 1749 följda och af Frankrike understödda plan

;

näml. att genom närmare förbindelse med Danmark
stärka Svergo och skafla det en af Ryssland oberoende

') 3#. 3, 6, 12.

^) Franska min. b ref deii 1*3 Juni 1750.

•'j Preuss min. bref den 5 Februari 1751.

*) Voltemats anekdoter.

Fryxells Btr. XXXVII. 17
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ställning. Redan 1747 lära sådana mer ellor mindre

skandinaviska tankar, besiägtade med Dal-upprorets,

hafva (lugit honom genom hufvudeti), och i den förlik-

ning, som 1749 alslöts mellan Sverge och Danmark, in-

togs en artickel af innehåll, att båda staterna skulle be-

gagna alla framlida tillfällen, att vidare befästa den nu in-

gångna vänskapen, samt att utvidga den till begge sta-

ternas än större nyita och säkerhet. Man tycktes

hafva med dessa ord redan nu åsyftat ifrågavarande

förlofning. Sommaren 1750 skulle saken- formligen

afgöras. De märkvärdiga företeelserna dervid fram-

ställas af hvartdera partiet på olika sätt. Vi införa

här i första rummet ett sammandrag ur den berät-

telse, som prins Gustaf sjelf vid 19 års ålder ned-

skrifvit-). Planen utgick från Tessin, soni ville derige-

nom förekomma ett anfall från Danmark. Afven Fredrik

den femte gillade förslaget; ty han var glad att kunna
trygga freden genom en lysande förbindelse för sin

dotter. Hinder mötte dock i Adolf Fredriks ovilja, den

holsteinska mot Danmark, och den personliga, mot med-
täflaren från 1743. Måhända hade han dock mägtat

öfvervinna dessa känslor, om han icke blifvit uppbragt

genom det sätt, hvarpå Tessin sökte försäkra sig om
hans bifall. Aftonen förr, än saken skulle i rådet föredra-

gas, omtalade näml. Tessin för tronföljare-paret, som då
vistades pä Drottningholm, huru svenska sändebudet i Kö-
penhamn inberättat en derstädes kringlöpande sägen

om någon dylik önskad förbindelse. Tessin och tron-

följare-paret samtalade härom, dock endast som ett

ogrundadt rykte. De öfverräknade väl sakens både

fördelar och ölägenheter, dock alltsammans på så obe-

stämdt sätt, att kronprinsen och kronprinsessan icke kunde

föreställa sig, det förslaget var allvarsamt menadt. Da-

^ ) Danska häfdatecknare taga, att planen utgått från Bernstorff.

Fersens hist. skrift, sid. 177 säga, att grunden till förbindelsen

lades i Hemliga Utskottet 1747.

-) Konung Gustaf lll:s efterlemnade papper, utgifna af E. G.

Geijer. 1. 29.
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gen derpä föredrogs det likväl i rådel^). hvars med-
medlemmar dervid fillkännagåfvo sin önskan, att först

inhemta Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas samtycke.

Dä uppstod Tessin och försäkrade, att han aftonen

förut kade af deras kongl. högheter fatt i uppdrag att

lillkännagifva deras bifall. Man tiände sig nu till den

gamle konungen, hvilken likaledes samtyckte; hvarpå
Tessin genast affärdade till svenska gesandten i Köpen-
hamn ett ilbud med befallning 2) all ofördröjligen afsluta

öfverenskommetsen, och med tillkännagifvande, att från
konungen och tronföljare-paret i Stockholm skulle form-
liga bref derom med det första öfversändas. Derpä

for Tessin till Drottningholm och berättade för Adolf
Fredrik och Lovisa Ulrika, hvad beslutadt och gjordt

var. Dessas öfverraskning och harm kunna ej he-

skrifvas. Adolf Fredrik bleknade, och Lovisa Ulrika

utbröt i förebråelser och förklarade tillika, att hon al-

drig skulle samtycka. Adolf Fredrik, upphetsad af hen-

nes ord, förklarade, och med mycken häftighet, att han
skulle gå upp i rådets nästa sammanträde och tillkän-

nagifva, det han varit alldeles okunnig om hela denna

förtidiga giflermäls-afhandling'^) och vore med den-

samma mycket missnöjd. Tessin sökte, och äfven han
med mycken värma, att försvara ätgerden, och mente,

att den såsom gjord sak numera ej kunde ändras.

Men dä Adolf Fredrik vidhöll sitt tillkännagifna beslut,

höjde Tessin tonen och förklarade, att, emedan kron-

prinsen ämnade i sittande råd anklaga honom, kansli-

presidenten, för villseledande uppgifter, borde denne be-

gära undersökning och tillsvidare gä i arrest, hvarpå
han ville öfverlemna sin värja. När kronprinsen väg-

') Det är föga troligt, att en så vigtig sak skulle i rådet

till afgörande föredragas, utan att prinsens föräldrar blifvit förr

än qvällen förut derom underrättade och utan något af dem dertill

gifvet bifall.

^) Kanske det längre fram sid. 262, not. I. omtalade bref-

vet af den 16 Juli 1750.

3) Se dock noten 2, sid. 261.
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rade muttaga den, lade Tessin vapnet pä kronprins-

sessans bord och gick ut under utrop af förlviflan.

Belägenheten var oroande, och båda parterna vände

sig till Ekeblad, h vilken medlade så. att Tessin återtog

sin värja, och alt Adolf Fredrik förklarade, det han
missförställ Tessin, och aldrig trott på den ifrågava-

rande förbindelsen, hvilken han äfven ansåg bäst att tills

vidare uppskjuta. Rådet blef likväl icke sammankaUadt,

förr än danska hofvets bifall ankommil. Adolf Fred-

rik prutade väl ännu emot och åberopade en faders

rättigheter ofver sitt barn. Men del svarades, att prins

Gustaf tillhörde staten, och att det vore svenska folkel,

som egde förfoga om hans hand, och att Adolf Fred-

rik, ehuru kronprins, vore dock en undersåte, den der

ej hade magi att bryta sin konungs härom redan gifna

löfte o. s. v., och pä detta sätt och med dessa skäl

blefvo slutligen Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika tvungna

till bifall.

Sådan är den berättelse, prins Gustaf nedskrifvit,

troligtvis enligt uppgifter och med ord och färglägg-

ning lånade från Lovisa Ulrika. Låtom oss nu höra

den andra partens, Tessins framställning^)!

När jag erhöll underrättelse om Danmarks be-

nägenhet lör giftermåls-förslaget, var jag hos det unga

hofvel pä Drottningholm. Jag gick genast till kronprin-

sen och omtalade den ankomna nyheten, och han syn-

tes deröfver förtjust. Jag gick då med samma un-

derrättelse till kronprinsessan, hvilken förklarade, att

hon visserligen hyst andra planer, men att hon gerna

uppoffrade sina enskilda tycken, för hvad rikets väl

fordrade: dock tillade hon sin önskan, att prinsessan

måtte sändas till Stockholm för att der uppfostras.

Jag visade olägenheterna af ett sådant förslag, och

den tycktes förfalla, så all dagen blef derpå i rådet

deras kongl. högheters samtycke anmäldt. När jag några

dagar derefter återkom till Drollningholm, sade kron-

') Enligt Tessin och Tessiiiiana. sid. 125.
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prinsessan, alt hon hört, det hennes samtycke blifinl

i rådet anmäldt; men alt hon aldrig gifvit och aldrig

skulle gifva delta samtycke, pä annat villkor än all prin-

sessan uppfostrades i Stockholm. Jag svarade, att, om
mina ord inför rådet förklarades ogrundade, kunde

jag ej längre behålla mitt ämbete. Kronprinsen be-

kräftade dock mina uppgifter, och dermed var saken

afgjord.

Emedan ingen utom troniöljare-paret och Tessin

t)'ckes hafva öfvervarit dessa vigtii;fa samtal, kan ef-

terverlden näppeligen afgöra, hvilkendera berättelsen

är enligast med sanningen; och vi hafva derlör in-

ryckt begge två till den kraft och verkan, de hvar

för sig kunna ega, Att dömma af såväl personernas

lynne som berättelsernas innehåll är ingendera iullt

pålitlig. Båda förtiga den vigtiga omständigheten, att

iörlofningen redan förut varit påtänkt och till en del

afgjord. Båda söka att på ett för sig fördelaktigt

sätt framställa de vigtiga samtalen; men ingendera

har derom uttalat hela sanningen.

Vi anföra nu, hvad om denna underhandling är

från andra håll •) bekant.

Förslaget skall hafva först utgått från danska

hofvet och, säges det, från grelve Bernstortf -). I Maj

1750 vände man sig dermed till franska sändebudet

i Köpenhamn Le Maire, hvilken genom sin ämbets-

broder i Stockholm Havrincourt genast derstädes fram-

lade förslaget, dä det också blef af konungen, det

unga hofvet och regeringen med välvilja mottaget.

Men kort derefter föreföllo pä Drottningholm och tro-

ligtvis med anledning af prinsessans blifvande upp-

fostran, de tvister, om hvilka vi anfört ofvanstäende

tvänne berättelser. Antagande, att saken blifvit bi-

') Se minister-bref från Köpenhamn 1750, samt en i Utrikes

Departementets arkiv befintlig uppsats i ämnet den 14 Nov. 1765,

författad af K. G. Löweuhielm.
2) 1 Lovisa Ulrikas bref till hennes bror Ang. Wilhelm den

18 Februari 1750 (H. eicel). grefve Manderströms samlingar)
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falien, uppsatte Tessin kort derefter förslag till ett

bref från Sverges till Danmarks konung, rörande be-

sagde ämne. Men det blef ej afskickadt; eme-
dan Lovisa Ulrika fortfarande vägrade sitt bifall, i

händelse icke Sofia Magdalena blefve hos henne

och af henne uppfostrad i). Tessin framställde olä-

genheterna af en sådan åtgerd, och huru person-

liga tycken och ändrade omständigheter kunde fram-

deles hindra det tillämnade giftermålet, — huru stö-

tande och svårt det då skulle blifva att skicka prin-

sessan tillbaka, — och derjemnte huru villkoret om
prinsessans uppfostran i Sverge skulle förolämpa hen-

nes moder, drottningen af Danmark, såsom ett mot

henne visadt misstroende-). Sistnämnde furstinna fann

sig ock sårad af besagde fordran, och hade troligtvis

ej heller mycken lust att anförtro sitt barn åt en

sådan fostermoder som Lovisa Ulrika. Alla för Tes-

sins åsigt anförda skäl blefvo dock länge fruktlösa,

men att utfinna några gilltiga anledningar till Lovisa

Ulrikas envisa motstånd är så svårt, att man frestas

misstänka någon hennes hemliga afsigt att göra hela för-

bindelsen om intet. Adolf Fredrik måste ock ett par

gånger uppträda i rådkammaren för att söka genom-

drifva hennes vilja; men riksråden voro å sin sida

lika obevekliga. Så vägde saken fram och åter under

de tre månaderna Augusti—Oktober 1750. Andtligen

läses : rozis saurez sans doute, quon u disposé de la main de Gu-

stave, mais toiit peut se ckanger dans 15 ans; ainsi rten 7i est perdu.

Häraf vill synas, som nämnde giftermåls-förslag varit äldre än

ofvan uppgifvits. Af andra uttryck tyckes ock, som Lovisa Ulrika

vid denna tid önskat en framtida förmälniug mellan prins Gustaf

och någon bland hennes auförvandter i Tyskland; måhända en

raarkgrefvinna af Brandenburg-Schwedt.

M Rå ds pr o t. den 27 och 29 Augusti 1750. — Enligt Lö-

wenhielms uppgift blef dock den 16 Juli 1750 det unga hofvets

bifall till förbindelsen afgifveu.

2j S. st.
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i November 1) beslöt det unga hofvet gifva efter; men
kunde ej förmå sig att göra det med god min och

på ett försonande sätt, utan lät i sina till hofvet i

Köpenhamn ämnade bref inflyta några ord, som tyck-

tes antyda, att det nu gifna bifallet icke varit rätt

frivilligt. På rådets begäran medgafs väl, att skrif-

velserna, innan de afskickades, blefvo af Tessin öfver-

sedda-). Lovisa Ulrikas bref var och förblef dock

både kort och kallt, och sade derjemnte uttryckligen,

att konungen i Sverge var den, som haft omsorg
med att stifta förlofningen-'). Att prins Gustafs för-

äldrar önskat den. något sådant ord förekom icke i

hela brefvet; och det berättas, att Adolf Fredrik och

Lovisa Ulrika instängde sig för några dagar på sina

rum, endast af förbittring mot Danmark och af harm
öfver sakens utgång*). På sådant sätt'^) och under

sådan sinnesstämning ingicks den ödesdigra förbindel-

sen mellan Gustaf den tredje och Sofia Magdalena.

TRETTIONDESJUNDE KAPITLET.

DET UNGA HOFVET OCH HATTPARTIET VID TIDPUNKTEN
AF KONUNG FREDRIKS DÖD.

Anledningarna till oenigheten dem emellan hafva
vi redan utförligen omtalat: och likaså dess betydelse-

' ) Af andra källor, bref i danska geheime-arkivet, tyckes
ock det då gifna bifallet hafva varit villkorligt, tills saken slutli-

gen i Jannari 1751 fullkomligt afgjordes.

2) Rå ds p rot. den 20 December 1750.
') Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas bref härom till danska

konunga-paiet äro i Crusenstolpes Portefeuille 4. 47, 49 daterade
i December 1750, men urskrifterna i danska geheime-arkivet
den 18 Jan. 1751.

") Franska min. bref den 19 Mars 1751.
'^) Närmare underrättelse om de många och kinkiga under-

handlingarna i denna sak hafva vi ej lyckats finna.
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fullaste uppträden. Vigtigast bland dessa sednare

voro otvifvelaktigt de strider, som uppstodo, när rå-

det ville genomdrifva först utbytet aC Adolf Fredriks

anspråk på Schleswig-Holstein och sedermera förlof-

ningen mellan den svenska prinsen och den danska
prinsessan ; båda delarna lör att dymedelst draga

Danmark från Ryssland och till Sverge. Afsigten var

utan tvifvel välmenande och medlen kraftiga, hvarför

också målet vanns. Tessin och hans värmer berömde,
och kunde älven med skäl och med mycket skäl

berömma sig öiver, att såmedelst hafva ändtligen be-

friat Sverge från det beroende under, den fruktan för

Ryssland, hvari det sedan 1742 sig befunnit; — och

att tillika hafva afböjt det vådliga dubbel-krig, som
ett annat parti höll på att anstifta.

Men om medlen voro kraftiga, så voro de äfven

mycket påkostande, för tronföljaren, som måste upp-

oflfra sina personliga anspråk på Schleswig-Holstein,

och för tronföljare-paret, som i afseende på sin sons

framtida äktenskaps-förbindelse måste uppofTra sina

enskilda önskningar och se sin föräldramagt trotsad

och tillintetgjord. Det var naturligt, att båda de-

larna skulle kännas i hög grad motbjudande. Att

nu för sitt rikes och sina undersåtares skuld med
undergifvenhet foga sig i ett så tungt öde, dertill

egde hvarken Adolf Fredrik eller Lovisa Ulrika

nog varm kärlek till detta land; — och att för sin

egen skull hålla god min i elakt spel, och att af

nödvändigheten göra en dygd, också dertill egde in-

gendera och minst Lovisa Ulrika nog magt öfver sig

sjelf. Att tvärt afslå och ihärdigt tillbakavisa nämnde
två fordringar, dertill egde de ej heller mod och kraft

nog; ty samma fordringar öfverensstämde verkligen

med svenska folkets fördel och önskningar. Så för-

blefvo Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika en lång tid

bortåt sväfvande mellan trots och eftergifvenhet, och

med den följd, att spänningen förlängdes och förbitt-

ringen ökades, och att de sjelfva gingo miste om både
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den kärlek, som en frivillig uppoffring ingiTver, och

den aktning, som ett kraftfullt motstånd framtvingar.

A andra sidan finner man, att rådet förfor med
mycken misstänksamhet ocli skärpa; och på ett sätt,

som måste såra det redan förut och genom sjejfva

uppofTringarnas art djupt kränkta tronföljare-paret;

så mycket mer, som de skarpa medlen tyckas hafva

stundom blifvit i oträngda mål använda. Vi hafva,

åtminstone icke ännu, funnit några fullt rättfärdigande

skäl till den envishet, hvarmed rädsherrarna hindrade

Adolf Fredrik frän resan till Finnland, och till en tid

äfven frän lustlägret vid Stockholm; — ej heller till

det trots, hvarmed de genomdrefvo sin skyddlings,

Axel Fersens, som det vill synas, orättvisa befordran

;

— ej heller till den brådska och till det hårdhändta

förfarande, hvarmed de framtvingade tronföljare-parets

bifall till prins Gustafs förlofning. En oväidig gran-

skare måste i allmänhet ogilla det sätt, hvarpå råds-

herrarna under åren 1748 och 1750 stundom be-

handlade tronföljare-paret; ett sätt, som visserligen

kan genom Lovisa Ulrikas mycket tadelvärda beteende

till någon del förklaras, men icke i sin helhet rätt-

färdigas.

Att mellan båda parterna fälla en rättvis dom,
och att säga, hvilkendera det var, som genom obil-

lighet, tredska och trots gaf första eller förnäm-

sta anledningen till deras inbördes förbittring, detta

ir dock och torde för alltid blifva svårt, om ej

omöjligt. Hos beggedera hade tyvärr utbildat sig den

retsamhet, som beständigt söker tillfälle att såra,

och den retlighet, som lika beständigt känner sig

sårad.

Emellertid rustade begge partierna till den strid,

som vid konung Fredriks frånfälle förestod. Hvad
det unga hofvet med sitt mindre antal vänner mäg-
tade göra, var jemnförelsevis ringa nog. Rådet der-

emot, i denna punkt stärkt genom lagens både bok-

staf och anda, och likaså genom inbördes enighet och
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det allmänna tänkesättets bifall, vidtog nödiga och

kraftiga anstalter för att genast vid konungens död

kunna mot hvarje hofpartiets försök upprätthålla det

fria regerings-sättet.
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RÄTTELSER.

Sid. 36. Till hvad här raden 32—36 är berättadt, tillägges, att

enligt dispositionerna för 1744, befintliga i stats-

kontoret, liafva Lovisa Ulrikas brudskatt och pa-

raphernal-peniiingar blifvit enligt Kongl. Majrts bref

den 28 September anslagna till bildning af lån hos

banken; och den 3 Oktober har ock af samma me-

del (paraphernal-peuuingarna 2t,818^\ dukater) blif-

vit betalade 152,727 d. s. på en kammarkollegii

och statskontorets skuld till banken. Lovisa Ulrikas

mspräk tyckes sålunda icke saknat skäl.
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